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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 913882 Nr: 39402-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YTALO AUGUSTO PONA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO - 

OAB:6.037

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº: 39042-94.2014 - CÓDIGO 91388

REQUERENTE:NELISE ESPÓSITO VAZ CURVO

 REQUERIDO(A):YTALO AUGUSTO PONA

 Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Providências em desfavor do servidor YTALO 

AUGUSTO PONA formulado pela advogada NELISE ESPÓSITO VAZ 

CURVO para averiguação de falta funcional praticada pelo Conciliador 

consubstanciado no tratamento em as partes vem recebendo.

Considerando que os conciliadores estão impedidos de exercer a 

advocacia somente perante o Juizado Especial em que atuam, e 

compulsando os autos, verifico que não restou caracterizada qualquer 

irregularidade por parte do conciliador.

Em consulta à ficha funcional do servidor e levantamento de processos 

em trâmites na Diretoria, verifica-se que inexistem em seu desfavor outros 

procedimentos administrativos em tramite, o que possibilita concluir que o 

servidor vem cumprindo com seus deveres funcionais.

Sendo assim, o presente fato isolado não é capaz de ensejar falta 

funcional, vez que a desídia deve ser entendida como reiterado desleixo 

com as obrigações inerentes à função, o que não ocorreu.

Posto isto, determino o ARQUIVAMENTO do presente processo.

Dê ciência a servidora via e-mail funcional.

Publique-se.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2017.

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Decisão

PROCESSOS N°:

 21170-63.2016.811.0041 – Código 1125632 (principal)

 32145-52.2013.811.0041 – Código 826201

 32144-67.2013.811.0041 – Código 826200

 54486-72.2013.811.0041 – Código 851553

 8131-67.2014.811.0041 – Código 868234

 47044-21.2014.811.0041 – Código 925869

 47040-81.2014.811.0041 – Código 925865

 34227-22.2014.811.0041 – Código 906013

 45482-74.2014.811.0041 – Código 923429

 25102-30.2014.811.0041 – Código 892820

 13856-37.2014.811.0041 – Código 875636

 25203-33.2015.811.0041 – Código 1004154

 25199-93.2015.811.0041 – Código 1004149

 23111-82.2015.811.0041 – Código 999208

 10428-13.2015.811.0041 – Código 972390

 43884.51.2015.811.0041 – Código 1044980

 43552-84.2015.811.0041 – Código 1044205

 43886-21.2015.811.0041 – Código 1044982

 5701-11.2015.811.0041 – Código 962124

 15073-81.2015.811.0041 – Código 982259

 24347-69.2015.811.0041 – Código 1002193

 43883-66.2015.811.0041 – Código 1044979

 108119.2016.811.0041 – Código 1079341

 0712525-31.2016.8.11.0001 (CIA)

 0721700-83.2015.8.11.0001 (CIA)

 REQUERENTE:

 DIRETORIA DO FORO DA CAPITAL

 REQUERIDO:

 ALTAIR NUNES DE ALMEIDA JUNIOR

 Vistos, etc.

 Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria 

nº 047/2016-DF (fls. 50) em desfavor do servidor Oficial de Justiça 

ALTAIR NUNES DE ALMEIDA JUNIOR visando apuração conjunta de 25 

(vinte e cinco) processos de reclamação autuados por suposta falta 

funcional praticada em razão da ausência ao trabalho sem justificativas; 

cumprimento de mandado em desacordo as normativas legais e a grande 

maioria pela não devolução ou devolução atrasada de mandados judicias, 

em desacordo com as normas regulamentares (CNGC/TJMT).

 Consta nos autos informação de que o Oficial de Justiça fora apenado 

com suspensão por 30 dias nos autos nº 7139-82.2009.811.0041 – 

Código 370992 (constando 03 processos apensos) e suspensão por 60 

dias nos autos nº 40192-49.2012.811.0041 – Código 786301 (constando 

13 processos apensos), cujos processos estão pendentes de apreciação 

de recurso no Departamento do Conselho da Magistratura do TJMT.

 A par de todas essas reclamações e com fundamento na reincidência foi 

instaurado novo Processo Administrativo contra o servidor, conforme 

decisão de fls. (48/51), nomeando-se a Comissão Processante para 

apuração dos fatos.

 Devidamente instruído e respeitado a legalidade na tramitação, às fls. 

194/196 foi juntado o Relatório conclusivo da Comissão Processante.

 Vieram-me os autos conclusos.

 Relatados. DECIDO.

 No entendimento de Antônio Carlos Palhares Moreira Reis o Processo 

Administrativo Disciplinar é o mecanismo estabelecido na lei para o 

controle das atividades dos servidores, no que concerne ao 

descumprimento de suas obrigações, ao desrespeito às proibições e à 

realização de fatos capituláveis como crimes ou contravenções, pela 

legislação penal ou por leis especiais, com reflexo no âmbito 

administrativo.

 A Comissão Processante em seu relatório final concluiu pela aplicabilidade 

da pena de repreensão ao servidor. Conforme entendimento da Comissão 

o Requerido foi indiciado apenas em relação aos fatos narrados nos autos 

de nº 1125632, porquanto entenderam pela prescrição de 04 processos e 

ocorrência de bis in idem nos demais.

 No entanto, a premissa firmada pela Comissão no sentido de que a 

conduta não se enquadra em desídia porque exigiria a prática reiterada do 

mesmo ato não evidenciado nos autos merece ser rechaçada, pois 

nitidamente expressa nos números de reclamações já julgados e nos 

números de mandados atrasados que constam pendente de cumprimento 

no relatório sob a responsabilidade do Requerido.

 Pois bem, inicialmente não há falar em prescrição de nenhuma das 

reclamações, pois o prazo prescricional para a aplicação de penalidade 

administrativa inicia-se quando a autoridade competente toma 

conhecimento das irregularidades a serem apuradas.

 O art. 169 da Lei Complementar Estadual nº 04/90 prevê a caracterização 

do instituto da prescrição no prazo de 05 anos quanto às infrações 

passíveis de aplicação da pena de demissão, 02 anos quanto à 

representação e suspensão e 03 anos para faltas sujeitas à suspensão 

de 31 (trinta e um) dias a 90 (noventa) dias (art. 107, II, LCE nº 207/2004).

 A Portaria instauradora deste Processo Administrativo Disciplinar nº 

047/2016-DF foi disponibilizada no DJE nº 9810 em 06/07/2016 ocasião em 

que houve a interrupção do prazo.

A despeito da narrativa da Comissão de ocorrência de bis in idem com o 

anterior Processo Administrativo Disciplinar nº 40192-49.2012.811.0041 – 

Código nº 786301 (Principal envolvendo 13 processos) instaurado pela 

Portaria nº 024/2014-DF, necessário se faz a análise de cada um 

daqueles quanto a data de comunicação, objeto e conduta:

 40192-49.2012 – Código nº 786301 (Principal)

Ofício nº 1130/2012 da 6ª Vara Especializada de Família e Sucessões de 

Cuiabá, formulado em 11/2012, referente a não devolução do mandado nº 

220939, oriundo do Processo nº 12780-22.2007.811.0041 - Código nº 

299066, recebido pelo Oficial em 19/04/2012.

 12314-18.2013 – Código nº 805844

Ofício de nº 1551/2013-DJA noticiado pela 2ª Vara Criminal do Foro de São 

José dos Campos/SP referente ao atraso excessivo no cumprimento do 

mandado nº 186553, oriundo da Carta Precatória nº 

20450-69.2011.811.0042 – Código 320671, recebido pelo Oficial em 
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02/02/2012 e devolvido na data de 17/10/2012.

32147-22.2013 – Código nº 826203

Ofício nº 828/2013 da 10ª Vara Criminal de Cuiabá, formulado em 

agosto/2013, referente a não devolução do mandado nº 167973, oriundo 

dos autos nº 6466-18.2011.0042 – Código 308027, recebido pelo Oficial 

de Justiça em 12/07/2011.

41639-72.2012 – Código nº 787716

Ofício n° 1131/2012 da Vara Especializada em Falência, Concordata e 

Carta Precatória, formulado em novembro/2012, referente a não devolução 

do mandado nº 195485, oriundo do Processo nº 1073-18.2011.811.0041 – 

Código 707452, recebido pelo Oficial de Justiça em 22/09/2011.

43287-87.2012 – Código nº 789287

Ofício da 10ª Vara Criminal da Capital, formulado em dezembro/2012, 

referente a não devolução do mandado nº 217220, oriundo da Carta 

Precatória nº 1194-09.2012.811.0042 – Código nº 322091, recebido pelo 

Oficial de Justiça em 24/10/2012.

 44709-97.2012 – Código nº 790657

Ofício da Vara Especializada de Falência, Concordata e Carta Precatória, 

formulado em dezembro/2012, referente a não devolução do mandado nº 

212300, oriundo dos autos nº 208-58.2012.811.0041- Código 748554, 

recebido pelo Oficial em 17/02/2012.

812-82.2013 – Código nº 794497

Ofício da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões, formulado em 

janeiro/2013, referente a não devolução do mandado recebido pelo Oficial 

em 15/08/2011.

813-67.2013 – Código nº 794498

Ofício da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões, formulado em 

janeiro/2013, referente a não devolução do mandado nº 230164, oriundo 

do Processo nº 15363-80.2012.811.0041 - Código 763072, recebido pelo 

Oficial de Justiça em 26/06/2012.

816-22.2013 – Código nº 794501

Ofício da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões, formulado em 

janeiro/2013, referente a não devolução do mandado nº 226891, oriundo 

do Processo nº 28461-90.2011.811.0041 – Código 732291, recebido pelo 

Oficial de Justiça em 05/06/2012.

 1081-24.2013 – Código nº 794759

Ofício da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões, formulado em 

janeiro/2013, referente a não devolução do mandado recebido pelo Oficial 

em 20/09/2012.

3586-85.2013 – Código nº 797213

Ofício da 1ª Vara Cível Especializada de Falências, Recuperação Judicial e 

Cartas Precatórias, referente a não devolução do mandado nº 199772, 

oriundo dos autos nº 30072-78.2011.0041 – Código 733813, recebido pelo 

Oficial de Justiça em 19/10/2011 e mandado nº 209816, oriundo dos autos 

nº 19053-75.2011.811.0041 – Código 723461, recebido pelo Oficial de 

Justiça em 02/02/2012.

 3587-70.2013 – Código nº 797214

Ofício encaminhado pela 1ª Vara Cível Especializada de Falências, 

Recuperação Judicial e Cartas Precatórias, formulado em janeiro/2013, 

referente a não devolução do mandado nº 196777, oriundo do Processo 

nº 25003-65.2011.811.0041 - Código 729027, recebido pelo Oficial em 

30/09/2011.

24427-04.2013 – Código nº 818011

Relatório encaminhado pela Central de Mandados deste Foro informando a 

existência de 358 (trezentos e cinquenta e oito) mandados com atrasos 

excessivos em posse do Oficial de Justiça Altair Nunes Almeida Junior, o 

que corroborou para a aplicação da penalidade de Suspensão por 60 dias.

Obs.: No relatório constou a existência de mandados atrasados entre o 

período de junho/2007 a março/2013, conforme cópia anexa a esta 

decisão.

 Agora, a descrição dos processos envolvidos neste Processo 

Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 047/2016-DF, para 

fins de comparação e análise quanto a data de comunicação, objeto e 

conduta:

 21170-63.2016.811.0041 – Código nº 1125632 (Principal)

 Ofício nº 218/2016 da Segunda Vara da Infância e Juventude da Capital, 

formulado em 02/2016, referente a devolução atrasada e em 

desconformidade com as normativas legais do mandado nº 44285, oriundo 

do Processo nº 2119-34.2015.811.0063 - Código nº 93395, recebido pelo 

Oficial em 20/07/2015 e devolvido em fevereiro/2016.

(Data de comunicação e mandado diferentes - não é caso de bis in idem)

 32145-52.2013.811.0041 – Código 826201

 Ofício nº 830/2013 da Décima Vara Criminal da Capital, formulado em 

julho/2013, referente a não devolução dos mandados referentes aos 

processos 308027, 151426, 143437 e 77794.

(Apenas o mandado referente ao Processo 308027 está inserto nos autos 

32147-22.2013 – Código nº 826203 da Portaria anterior. Os demais foram 

comunicados por meio deste Ofício e posteriormente (02 anos) houve 

nova reclamação, revelando a persistência do servidor em não cumprir os 

mandados).

 32144-67.2013.811.0041 – Código 826200

 Ofício nº 829/2013 da Décima Vara Criminal da Capital, formulado em 

julho/2013, referente a não devolução do mandado nº 108750 referente ao 

processo 151426.

(Enquadra-se na mesma reclamação acima de Código nº 826201, pois 

envolve o mesmo mandado e a mesma data da reclamação).

 54486-72.2013.811.0041 – Código 851553

 Reclamação formulada em novembro/2013 pelo advogado Breno Ferreira 

Alegria, referente a não devolução do mandado oriundo dos autos 

001.2010.012.779-2 em posse do Oficial de Justiça há mais um ano e sete 

meses.

 (Não é caso de bis in idem visto que o mandado refere-se a processo do 

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá e não foi incluído na apuração da 

Portaria anterior).

 8131-67.2014.811.0041 – Código 868234

 Ofício nº 30/2014 da Sexta Vara Cível da Capital, formulado em 

fevereiro/2014, referente a não devolução do mandado nº 226474, 

oriundo dos autos 10388-36.2012.811.0041 – Código 758174, recebido 

pelo Oficial em 04/06/2012.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 47044-21.2014.811.0041 – Código 925869

 Ofício nº 2474/14 da Segunda Vara de Direito Bancário da Capital, 

formulado em setembro/2014, referente a não devolução do mandado nº 

210508, oriundo dos autos 44659-08.2011.811.0041 – Código 747409, 

recebido pelo Oficial em 08/02/2012.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 47040-81.2014.811.0041 – Código 925865

 Ofício nº 2374/14 da Segunda Vara de Direito Bancário da Capital, 

formulado em setembro/2014, referente a não devolução do mandado nº 

212085, oriundo dos autos 44892-05.2011.811.0041 – Código 747639, 

recebido pelo Oficial em 17/02/2012.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 34227-22.2014.811.0041 – Código 906013

 Ofício nº 0119/2014/JECRIM/Adm do Juizado Criminal Unificado da Capital 

comunica que após a licença médica usufruída no período de 23/04/2014 a 

21/06/2014 o servidor não compareceu ao trabalho e nem justificou a 

ausência.

 (Não é caso de bis in idem)

 25102-30.2014.811.0041 – Código 892820

 Ofício nº 431/2014 do Juizado Especial Cível de Cuiabá, formulado em 

maio/2014, referente a não devolução do mandado oriundo dos autos 

001.2009.013.520-1, recebido pelo Oficial em 13/04/2012.

 (Não é caso de bis in idem visto que o mandado refere-se a processo do 

5º Juizado Especial Cível de Cuiabá e não foi incluído na apuração 

anterior)

 13856-37.2014.811.0041 – Código 875636

 Ofício nº 1030/2014/adj da Sexta Vara Criminal da Capital, formulado em 

março/2014, referente a devolução atrasada do mandado nº 220520, 

oriundo dos autos 12332-75.2009.811.0042 – Código 144464, recebido 

pelo Oficial em 13/11/2012.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 25203-33.2015.811.0041 – Código 1004154

 Ofício nº 933/15 do Juízo da Segunda Vara Direito Bancário da Capital, 

formulado em maio/2015, referente a não devolução do mandado nº 

211613, oriundo dos autos 3938-48.2010.811.0041 – Código 416026, 

recebido pelo Oficial em 15/02/2012.
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(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 25199-93.2015.811.0041 – Código 1004149

 Ofício nº 935/15 do Juízo da Segunda Vara Direito Bancário da Capital, 

formulado em maio/2015, referente a não devolução do mandado nº 

220045, oriundo dos autos 8356-29.2010.811.0041 – Código 424284, 

recebido pelo Oficial em 18/04/2012.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 23111-82.2015.811.0041 – Código 999208

 Ofício nº 372/2015 do Juízo da Segunda Vara Direito Bancário da Capital, 

formulado em março/2015, referente a não devolução do mandado nº 

263091, oriundo dos autos 38615-70.2011.811.0041 – Código 741771, 

recebido pelo Oficial em 27/02/2013.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 10428-13.2015.811.0041 – Código 972390

 Ofício nº 250/2015 do Juízo da Segunda Vara Direito Bancário da Capital, 

formulado em fevereiro/2015, referente a não devolução do mandado nº 

253670, oriundo dos autos 43348-45.2012.811.0041 – Código 789345, 

recebido pelo Oficial em 13/02/2012.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 43884.51.2015.811.0041 – Código 1044980

 Ofício nº 1679/15 do Juízo da Segunda Vara Direito Bancário da Capital, 

formulado em setembro/2015, referente a não devolução do mandado nº 

231438, oriundo dos autos 17233-84.2012.811.0041 – Código 764578, 

recebido pelo Oficial em 05/07/2012.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 43552-84.2015.811.0041 – Código 1044205

 Ofício nº 212/2015/SUFP do Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública da 

Capital, formulado em setembro/2015, referente a não devolução do 

mandado nº 251315, oriundo dos autos 23731-02.2012.811.0041 – Código 

770699, recebido pelo Oficial em 27/11/2012.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 43886-21.2015.811.0041 – Código 1044982

 Ofício nº 1677/15 do Juízo da Segunda Vara Direito Bancário da Capital, 

formulado em setembro/2015, referente a não devolução do mandado nº 

260411, oriundo dos autos 34100-55.2012.811.0041 – Código 780547, 

recebido pelo Oficial em 07/02/2013.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 5701-11.2015.811.0041 – Código 962124

 Ofício nº 233/2015 do Juízo da Décima Vara Criminal da Capital, formulado 

em janeiro/2015, referente a não devolução do mandado nº 175815, 

oriundo dos autos 10716-65.2009.811.0041 – Código 143437, recebido 

pelo Oficial em 14/10/2011.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado, bem como da comunicação nos autos nº 

32145-52.2013.811.0041 – Código 826201 e revela a persistência do 

servidor em não cumprir o mandado).

 15073-81.2015.811.0041 – Código 982259

 Ofício nº 238/15 do Juízo da Segunda Vara Direito Bancário da Capital, 

formulado em fevereiro/2015, referente a não devolução do mandado nº 

241834, oriundo dos autos 30990-48.2012.811.0041 – Código 777622, 

recebido pelo Oficial em 18/09/2012.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 24347-69.2015.811.0041 – Código 1002193

 Ofício nº 232/2015 do Juízo da Décima Vara Criminal da Capital, formulado 

em janeiro/2015, referente a não devolução do mandado nº 172480, 

oriundo dos autos 11087-68.2005.811.0042 – Código 77794, recebido pelo 

Oficial em 13/09/2011.

 (Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado, bem como da comunicação nos autos nº 

32145-52.2013.811.0041 – Código 826201 e revela a persistência do 

servidor em não cumprir o mandado).

 43883-66.2015.811.0041 – Código 1044979

 Ofício nº 372/2015 do Juízo da Segunda Vara Direito Bancário da Capital, 

formulado em março/2015, referente a não devolução do mandado nº 

263091, oriundo dos autos 38615-70.2011.811.0041 – Código 741771, 

recebido pelo Oficial em 27/02/2013.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 108119.2016.811.0041 – Código 1079341

 Ofício nº 448/2015 da Segunda Vara Direito Bancário da Capital, 

formulado em outubro/2015, referente a não devolução do mandado nº 

221687, oriundo dos autos 27242-42.2011.811.0041 – Código 731130, 

recebido pelo Oficial em 25/04/2012.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 CIA nº 0712525-31.2016.8.11.0001

 Ofício nº 162/2016 da Primeira Vara de Direito Bancário da Capital, 

formulado em junho/2016, referente a não devolução do mandado nº 

246521, oriundo dos autos 5902-08.2012.811.0041 – Código 753945, 

recebido pelo Oficial em 22/10/2012.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 CIA nº 0721700-83.2015.8.11.0001

 Ofício nº 437/15 da Décima Quarta Vara Cível da Capital, formulado em 

agosto/2015, referente a não devolução do mandado nº 221894, oriundo 

dos autos 13141-15.2002.811.0041 – Código 97913, recebido pelo Oficial 

em 26/04/2012.

(Não é caso de bis in idem visto que a data de comunicação é diversa do 

período anterior apurado e revela a persistência do servidor em não 

cumprir o mandado).

 45482-74.2014.811.0041 – Código 923429

 Informação nº 015/2014/DCM da Gestora da Central de Mandados do Foro 

da Capital, encaminhado em julho/2014, constando ainda a pendencia de 

184 mandados não cumpridos entre o período de janeiro/2012 a 

julho/2014.

 Obs.: Nestes autos houve decisão às fls. 31 para apuração dos 

mandados atrasados e em aberto no sistema até o período de 

agosto/2016.

 Conforme o relatório dos mandados atrasados/aberto (fls. 56/62) no Foro 

da Capital constam:

 ? 97 mandados cíveis encontram-se pendentes de cumprimento 

(referente ao ano 2016)

? 52 mandados criminais encontram-se pendentes de cumprimento 

(referente ao ano 2016)

? 68 mandados cíveis se encontram abertos no sistema cuja data prevista 

para devolução foi retirado do sistema Apolo pela Gestora da Central a 

época em razão da troca de lotação do servidor para o Juizado Especial. 

Todavia referidos mandados não foram cumpridos/devolvidos pelo Oficial 

de Justiça até a presente data. Também não há falar-se em bis in idem 

visto que as numerações dos mandados são diferentes dos apurados nos 

processos administrativos anteriores.

? 49 mandados criminais se encontram abertos no sistema cuja data 

prevista para devolução foi retirado do sistema Apolo pela Gestora da 

Central a época em razão da troca de lotação do servidor para o Juizado 

Especial. Todavia referidos mandados não foram cumpridos/devolvidos 

pelo Oficial de Justiça até a presente data. Também não há falar-se em bis 

in idem visto que as numerações dos mandados são diferentes dos 

apurados nos processos administrativos anteriores.

 Logo, inobstante a análise acima de cada processo constante deste PAD, 

apenas a análise do processo de nº 45482-74.2014.811.0041 – Código 

923429 é suficiente para rechaçar o relatório da Comissão, visto que 

neste foi determinado a apuração de todos os mandados atrasados e em 

aberto no sistema e que não foi levado a efeito no relatório final 

apresentado, pois, como acima averiguado, constam o total de 266 

(duzentos e sessenta e seis) mandados pendentes de cumprimento que 
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não se inserem no período apurado no PAD anterior, sendo possível 

identificar pela simples conferencia da numeração dos mandados judiciais.

 Em muitas das Reclamações formalizadas, existiu nova intimação do Juízo 

e notificações da Gestora da Central de Mandados para que o servidor 

regularizasse/devolvessem os mandados devidamente cumpridos, 

contudo o servidor não atendeu as ordens superiores (Juiz) nem mesmo 

do chefe imediato, em total insubordinação e desídia com o serviço.

 As determinações e penalidades anteriores aplicadas, ainda que sub 

judice em grau recursal, não foram suficientes para adequá-lo às normas 

legais. Tais ocorrências vêm sendo aportadas na Diretoria do Foro há mais 

de 08 anos, e, os mandados judiciais, quando cumpridos, são com prazos 

extremamente extrapolados.

 A reincidência foi fator determinante para a aplicação da suspensão por 

30 dias nos autos nº 7139-82.2009.811.0041 – Código 370992 (constando 

03 processos apensos) e suspensão por 60 dias nos autos nº 

40192-49.2012.811.0041 – Código 786301 (constando 13 processos 

apensos).

 Agora, pressupõe-se que a penalidade que lhe foi aplicada anteriormente 

não surtiu os efeitos morais desejados, com vistas a reprimir sua conduta 

irregular.

 O grau de reprovabilidade da conduta do servidor é severo advindo de 

todos os lados como magistrados, gestores, advogados e partes, 

restando agora a penalidade de demissão, visto que não houve 

sinalização de melhora do servidor.

 Com a demissão, que é a pena mais severa existente no serviço público 

extirpa-se de forma completa o mal existente no seio do funcionalismo, 

expulsando o servidor que nenhum compromisso demonstrou com a sua 

função no serviço público.

 A finalidade da pena de demissão objetiva recompor a ordem 

administrativa e judicial (cumprimento dos mandados) que resta seriamente 

comprometida e desprestigiada se nenhuma providência for tomada para 

coibir essas condutas reprováveis que implicam em atraso na prestação 

jurisdicional; gasto desnecessário com material quando há necessidade de 

expedir novamente o mandado para redistribuição aos colegas, 

“re-trabalho” aos vários servidores envolvidos na cadeia de prestação do 

serviço e desgaste dentro da instituição.

 É consternado este tipo de decisão, todavia, a manutenção do servidor 

passou a ser inaceitável diante das reincidências, cuja inércia importa na 

possibilidade de contaminação das condutas ilícitas aos demais servidores 

que exercem suas atribuições com zelo, responsabilidade e 

comprometimento, e, vendo florescer a impunidade, poderiam sentir-se 

tentados e respaldados a agir da mesma maneira desidiosa.

 Posto isto, considerando a insubordinação e condutas desidiosas do 

Requerido, em dissonância ao relatório apresentado pela Comissão, 

JULGO PROCEDENTE o presente PROCESSO ADMINISTRATIVO 

DISCIPLINAR instaurado pela Portaria nº 047/2016-DF (DJE nº 9810 de 

06/07/2016) para que seja aplicada a penalidade de DEMISSÃO ao 

servidor ALTAIR NUNES DE ALMEIDA JUNIOR, por infringência ao artigo 

159 XIII e 144, XV, da Lei nº 04/90.

 Remetam-se os autos ao Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de 

Justiça, conforme competência prevista no art. 9º, §3º, do Provimento nº 

005/2008/CM.

 Antes da remessa, encaminhem-se cópia desta sentença à 

Corregedoria-Geral da Justiça e à Coordenadoria de Recursos Humanos 

do Egrégio Tribunal de Justiça juntamente com o relatório final 

apresentado.

 Aguarde-se o prazo para eventual recurso.

 Publique-se. Intimem-se.

 Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2017.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 0070/2017/GRHFC

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 Considerando o período de Licença Médica, pela Gestora Administrativa 

2, da Central de Administração da Comarca de Cuiabá, Maria Sabina Brito 

Neta ,

 RESOLVE:

 DESIGNAR o(a) servidor(a) CILENE BATISTA MORENO, matrícula nº. 

11153, Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Secretaria da Central de 

Distribuição - Comarca da Capital - SDCR, para exercer, a função de 

confiança de Gestor Administrativo 2, no período de 28/01/2017 a 

28/03/2017 (licença médica).

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

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

 Cuiabá, 2 de fevereiro de 2017.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

PORTARIA Nº 0069/2017/GRHFC

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA, Juíza de Direito e Diretora do 

Foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO o Ofício n.º 002/2017-GAB, de 24.01.2017, da Drª. 

Valdeci Moraes Siqueira - MMª. Juíza do 4º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá,

 RESOLVE:

 NOMEAR o(a) servidor(a) ISABEL CRISTINA GOMES ALMEIDA KAISER, 

matrícula nº. 26770, portador a(a) do RG. nº. 2048712-6 SSP/MT e CPF nº. 

036.263.561-75, para exercer o cargo em comissão, de Assessor de 

Gabinete I , do Gabinete do Juiz de Direito do 4º Juizado Especial Cível da 

Comarca de Cuiabá - Drª. Valdeci Moraes Siqueira, a partir da assinatura 

do Termo de Posse e Exercício.

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

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

 Cuiabá, 2 de fevereiro de 2017.

 (assinado digitalmente)

 EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 771214 Nr: 24271-50.2012.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUSANA SEIXAS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO FERNANDES BOMFIM - 

OAB:14635/PR, Jonathan carvalho azevedo - OAB:10543

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

509,10 (quinhentos e nove reais e dez centavos), a que foi condenado 

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

separada, sendo R$376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$129,34 (cento e 

vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das 

custas e taxas de forma separada. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá encaminhar as guias (pagas) à Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 385566 Nr: 21341-64.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - 

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

679,37 (seiscentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), a que 

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

de forma separada, sendo R$349,25 (trezentos e quarenta e nove reais e 

vinte e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$300,62(trezentos reais e sessenta e dois centavos), para fins da guia 

de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 

(vinte e nove reais e cinquenta centavos) que deverá ser depositado em 

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

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

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma separada. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 361268 Nr: 31355-44.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR ALVES PUGA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:OAB/MT 14250-A

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

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

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

654,87 (seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), 

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

recolhido de forma separada, sendo R$378,28 (trezentos e setenta e oito 

reais e vinte e oito centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

276,59(duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), 

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma separada. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 313943 Nr: 18938-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIANA RANZULLI

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

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

JUNIOR - OAB:7.670/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

623,01 (seiscentos e vinte e tres reais e um centavo), a que foi 

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

forma separada, sendo R$348,95 (trezentos e quarenta e oito reais e 

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

274,06(duzentos e setenta e quatro reais e seis centavos), para fins da 

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma separada. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715086 Nr: 9318-18.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDA DE JESUS DE OLIVEIRA

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

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

OAB:8.575, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

695,73 (seiscentos e noventa e cinco reais e setenta e tres centavos), a 

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

recolhido de forma separada, sendo R$376,85 (trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 318,88 (trezentos e dezoito reais e oitenta e oito), para fins da guia de 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das 

custas e taxas de forma separada. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá encaminhar as guias (pagas) à Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 386088 Nr: 22066-53.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUNIOR DE ANDRADE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

677,47 (seiscentos e setenta e sete reais e centavos quarenta e sete 

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

deverá ser recolhido de forma separada, sendo R$347,35 (trezentos e 

quarenta sete reais e trinta e cinco centavos), para recolhimento da guia 

de custas e R$300,62 (trezentos reais e sessenta e dois centavos), para 

fins da guia de taxa e ao Cartório não oficializado o valor correspondente 

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

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

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

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma separada. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900142 Nr: 29932-39.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA SILVA REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CAHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:MT 8.184-A
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

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

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

706,05 (setecentos e seis reais e cinco centavos), a que foi condenado 

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

separada, sendo R$376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 329,20 

(trezentos e vinte e nove reais e vinte centavos), para fins da guia de 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das 

custas e taxas de forma separada. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá encaminhar as guias (pagas) à Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868291 Nr: 8183-63.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR BATISTA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO PEDRO BEZERRA 

CRUZ JUNIOR - OAB:17.801/MT, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA 

DELMONDES OCAMPOS - OAB:OAB/MS 7.394, LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:6.611, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3.512

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

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

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

759,22 (setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), a 

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

recolhido de forma separada, sendo R$ 379,61(trezentos e setenta e nove 

reais e sessenta e um centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 379,61(trezentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), 

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma separada. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 884607 Nr: 19561-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DIAS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINCOLN WALTER DENIER 

HUERGO BAURMEISTER - OAB:11754 MT, NPJ - AFIRMATIVO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

979,84 (novecentos e setenta e nove reais e oitenta e quatro centavos), a 

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

recolhido de forma separada, sendo R$489,92(quatrocentos e oitenta e 

nove reais e noventa e dois centavos), para recolhimento da guia de 

custas e R$ 489,92(quatrocentos e oitenta e nove reais e noventa e dois 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma 

separada. Após a efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as 

guias (pagas) à Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da 

Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 816005 Nr: 22453-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ ARAÚJO BARCELOS - 

OAB:16.778/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:OAB/MG 93274, LEONARDO BRAZ DE CARVALHO - 

OAB:OAB/MG 76653

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

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

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

505,52 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a que foi 

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

forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis reais e 

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

128,67(cento e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), para fins da 

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma separada. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026199 Nr: 34878-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO LOPES FERREIRA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

698,44 (seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e quatro centavos), 

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

recolhido de forma separada, sendo R$376,85 (trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 321,59 (trezentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), 

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma separada. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 873053 Nr: 11855-79.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENA DO SOCORRO FAYAL BARRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A, 

VRG LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE DE JESUS 

LEOPOLDINO - OAB:15.398/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHEIDER - 

OAB:8117

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

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

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

375,73 (trezentos e setenta e cinco reais e setenta e tres centavos), a 

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

recolhido de forma separada, sendo R$189,14 (cento e oitenta e nove 

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

186,59 (cento e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), para 
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fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma separada. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 378607 Nr: 3243-85.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEIDE UETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUDAMERIS ADMINISTRADORA DE CARTÃO 

DE CRÉDITO E SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX SIGUEAK ARIMA FILHO - 

OAB:2676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE DE ALMEIDA 

COUTINHO - OAB:5.233-B, DENNER B. MASCARANHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A

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

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

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

271,39 (duzentos e setenta e um reais e trinta e nove centavos), a que foi 

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

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

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

do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1066159 Nr: 53739-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELY BARRA DA SILVA, FABDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

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

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

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

523,64 (quinhentos e vinte e tres reais e sessenta e quatro centavos), a 

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

recolhido de forma separada, sendo R$376,85 (trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 146,79 (cento e quarenta e seis reais e setenta e nove centavos), para 

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma separada. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 871986 Nr: 11050-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON DE MORAES NAVARROS, DOUGLAS DA 

SILVA NAVARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT, REGIANE DEISE DE OLIVIERA FREIRE - OAB:17.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660

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

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

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

700,38 (setecentos reais e trinta e oito centavos), a que foi condenado 

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

separada, sendo R$376,85 (trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 323,53 

(trezentos e vinte e tres reais e cinquenta centavos), para fins da guia de 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das 

custas e taxas de forma separada. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá encaminhar as guias (pagas) à Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 869692 Nr: 9326-87.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA PENHA SANTOS COELHO TAQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

739,42 (setecentos e trinta e nove reais e quarenta e dois centavos), a 

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

recolhido de forma separada, sendo R$376,85(trezentos e setenta e seis 

reais e oitenta e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e 

R$ 362,57(trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e sete 

centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá 

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma 

separada. Após a efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as 

guias (pagas) à Central de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da 

Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 757272 Nr: 9439-12.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANILZA AURÉLIA DE JESUS COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT, LYZANDRA PIMENTA PIZZATTO - OAB:14303/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JACQUES LUCIANO 

UCHOA COSTA - OAB:325.150, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452, LEONARDO FIALHO PINTO - OAB:108.654 MG

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

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

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

620,70 (seiscentos e vinte reais e setenta centavos), a que foi condenado 

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

separada, sendo R$ 376,85(trezentos e setenta e seis reais e oitenta e 

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

243,85(duzentos e quarenta e tres reais e oitenta e cinco centavos), para 

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

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

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma separada. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1033856 Nr: 38562-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA FAVALESSA

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

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

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

505,52 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a que foi 

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

forma separada, sendo R$376,85 (trezentos e setenta e seis reais e 

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

128,67 (cento e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

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

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

e efetuar o recolhimento das custas e taxas de forma separada. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central 

de Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 341642 Nr: 11959-81.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CARLOS REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOSÉ ROSSI JUNQUEIRA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS REZENDE - 

OAB:9.146/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP

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

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

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

2.561,44 (dois mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e quatro 

centavos), a que foi condenado nos termos da r. sentença e ao Cartório 

não oficializado o valor correspondente a R$ 29,50 (vinte e nove reais e 

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

Cuiabano Malheiros Banco d Brasil, Agência 4696-5, Conta corrente nº 

5540-9, CPF 111.180.911-91. Fica cientificado de que poderá acessar o 

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

INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

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

deverá encaminhar as guias (pagas) à Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215080 Nr: 23977-42.2005.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANE SCHMIDT PAGNONCELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZÓRIO CÂNDIDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SCHNEIDER - 

OAB:5238/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B, RICARDO BENEDITO 

DUNIZ CARVALHO - OAB:10.099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO E. P. DE FIGUEIREDO 

- OAB:639, AUGUSTO CESAR LEON BORDEST - OAB:9531/MT, 

BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - OAB:3705, DULCELY 

SILVA FRANCO - OAB:14314, FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - 

OAB:12.945, FRANCISCO SALLES DE ALMEIDA MAFRA FILHO - 

OAB:10.926-B, HENRIQUE AUGUSTO VIEIRA - OAB:2033, ODILZON DAS 

NEVES GRAUS - OAB:0965/MT, PAULO COSME DE FREITAS - 

OAB:3739/MT, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON BORDEST - 

OAB:6107, RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - OAB:4683/MT, SILVIA 

REGINA SIQUEIRA LOUREIRO OLIVEIRA - OAB:7.149-B/MT, VALÉRIA 

CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.906/MT

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

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

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

509,10 (quinhentos e nove reais e dez centavos), a que foi condenado 

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

separada, sendo R$379,76(trezentos e setenta e nove reais e setenta e 

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 129,34 (cento e 

vinte e nove reais e trinta e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 

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

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 

(Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das 

custas e taxas de forma separada. Após a efetivação do recolhimento, 

deverá encaminhar as guias (pagas) à Central de Arrecadação e 

Arquivamento do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85685 Nr: 3989-50.1996.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEILY CRISTIANI FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMA MESSIAS MAGALHÃES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT, JOSÉ PATROCÍNIO DE BRITO JÚNIOR - OAB:4636/MT, 

RAPHAEL FERNANDES FABRINI - OAB:6.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUÍZIO BERNARDO DE MELO 

- OAB:4458

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

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

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

793,55 (setecentos e noventa e tres reais e cinuqenta e cinco centavos), 

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

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

PRIMEIRA INSTANCIA”, clicar no item 12 (Custas e Taxas Finais ou 

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

do recolhimento, deverá encaminhar as guias (pagas) à Central de 

Arrecadação e Arquivamento do Fórum da Capital.

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161113 Nr: 36429-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO CARVALHO DE SOUZA, LARC 

CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVAN ZAKIDALSKI - 

OAB:OAB/PR 39.274, FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - 

OAB:32.698/PR, RAFAEL CORDEIRO DO REGO - OAB:45.335/PR, 

ROBERTA SIMONE SERVELO DE FREITAS - OAB:49802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta por 

BANCO VOLKSWAGEN S/A por dependência aos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA LARC CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA (Processo nº 12268-24.2016.811.0041 – Código 

1104288), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei N.º 11.101/2005.

Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

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

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

provas que reputem necessárias.

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

de 05 (cinco) dias, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar à 

sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

não da relação de credores, objeto da impugnação, conforme determina o 
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§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

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

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 959643 Nr: 4640-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENILSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO OBA - 

OAB:OAB/SP 144.042

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 336546 Nr: 7509-95.2008.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

COMERCIAL AGROVISA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA., CLAUDIO METELLO, SELMA DO ROCIO LATUF 

SALOM METELLO, MARCOS LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168804/SP, Hermano Villemor Amaral Neto - 

OAB:SP 109098-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, MONICA PRETEL FEITOSA - 

OAB:13368, OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI - OAB:RS - 13012

 Certifico que intimada, a parte embargante deixou decorrer o prazo, sem 

qualquer manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o embargado, para 

requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 80525 Nr: 9734-69.2000.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: OLVEPAR DA AMAZONIA S/A IND. E COMERCIO, ALTA 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA, TRUST SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - 

EIRELL

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:6065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, EDSON 

TELES DE FIGUEIREDO JUNIOR - OAB:8896/MT, Jocler Jeferson 

Procópio - OAB:19386-OAB/PR, KLEBER DE NICOLA BISSOLATTI - 

OAB:211.495 OAB/SP, LEANDRO A. FELMANN - OAB:35.415, OSMAR 

SCHNEIDER - OAB:2.152-B, PAULO FERNANDES SCHNEIDER - 

OAB:8.117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono o presente feito, remetendo-o à intimação das partes, via DJE, 

da data da AUDIENCIA DE GESTÃO DEMOCRÁTICA, em cumprimento com 

determinação em despacho do Juízo à fl. 36.973. Local: Sala de 

Audiencias do Gabinete do Juízo, data: 16/02/2017 as 14:00hs.

Visto.

“1 – Designo audiência de Gestão Democrática para o dia 16/02/2017, às 

14:00h.

 2 – Providencie o Sr. Gestora Judiciário COM URGÊNCIA a imediata 

publicação desta decisão, também no Diário da Justiça Eletrônico, 

contendo o nome dos advogados que juntaram procuração nos autos, 

visando dar o mais amplo conhecimento da realização da referida 

audiência, podendo ainda, a intimação ocorrer via telefone com certidão 

nos autos.

Intimem-se.

 CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.”

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 946888 Nr: 58511-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETRONOVA TRANSPORTADORA LTDA, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo físico nº 0001274-84.1997.8.26.0428 (Vosso)

Código: 11556/07 (vosso)

Processo físico nº 58511-94.2014.811.0041 (Nosso)

Código: 946888 (Vosso)

Solicito a Vossa Senhoria nos termos da legislação vigente, bem como em 

conformidade com o provimento nº 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os 

autos para INTIMAR a parte autora para em 5 dias pagar a diligência do Sr. 

Oficial de justiça(valor e conta no site: sindojus.com.br, devendo 

apresentar COMPROVANTE ORIGINAL deste, ressaltando que NÃO será 

aceito comprovante oriundo de depósito em caixa eletrônico por meio de 

envelope, fotocópia, via fax ou segunda via.

Consigne-se que decorrido o prazo assinalado sem manifestação, a carta 

será devolvida à Comarca de origem, independentemente de cumprimento, 

nos termos do item 4.8.7 da CNGC/MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1112122 Nr: 15604-36.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO GONÇALVES, MÁRCIA CARIA DE ARRUDA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO SANCHES, GLEICE MATOS 

MARONEZZI, CÉLIA DA SILVA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Recebi hoje.

Intime-se o patrono da parte autora para comprovar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, mediante a juntada da via original de 

quitação, tendo em vista que a Portaria nº 64/2013/DF veda a 

apresentação de fotocópias, segunda via, comprovantes de depósitos 

efetuados por meio de envelopes, bem como depósitos/transferências 

realizados on-line.

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no item 2.7.5 da CNGC/MT, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes.

Cumpra-se.

Cuiabá, 03 de junho de 2016.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1130037 Nr: 23027-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDENOR RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER RIBEIRO DE ARAÚJO - 

OAB:3.052/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono da parte autora para comprovar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, mediante a juntada da via original de 
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quitação, tendo em vista que a Portaria nº 64/2013/DF veda a 

apresentação de fotocópias, segunda via, comprovantes de depósitos 

efetuados por meio de envelopes, bem como depósitos/transferências 

realizados on-line.

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no item 2.7.5 da CNGC/MT, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191021 Nr: 1716-63.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON APARECIDO BARRIONUEVO, ELIZABETH 

AMABILE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO JOSÉ MARTINS COSTA VELHO, 

ADRIANA ZAMBONI VELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - 

OAB:5.906

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se com URGÊNCIA, servindo cópia da presente como mandado.

Após, devolva-se à origem, mediante a adoção das cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1189632 Nr: 1312-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE TANGARÁ DA SERRA-MT, 

LMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANINE BARROS LOPES - 

OAB:PROMOTORA DE JU

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

justiça .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191162 Nr: 1766-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONISIO ANTONIO STRIQUER, MARIA DE FATIMA 

LAGANA STRIQUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO VIERIA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAINE CHIESA - OAB:6795, 

CLELIO CHIESA - OAB:5660/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se o patrono da parte autora para comprovar o pagamento da 

diligência do oficial de justiça, mediante a juntada da via original de 

quitação, tendo em vista que a Portaria nº 64/2013/DF veda a 

apresentação de fotocópias, segunda via, comprovantes de depósitos 

efetuados por meio de envelopes, bem como depósitos/transferências 

realizados on-line.

Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se conforme 

deprecado e, após, devolva-se à Comarca de origem.

Decorrido o prazo de 30 dias sem o cumprimento da determinação supra, 

com apoio no item 2.7.5 da CNGC/MT, devolva-se à origem 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1124321 Nr: 20579-04.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAIDE SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR FERNANDES DA SILVA, DAISON 

FERNANDES DA SILVA, JOSIANE FERNANDES SILVA SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça de fls. 09/10.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 980331 Nr: 14312-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO DE SOUZA SILVA FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:OAB/MT 11.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, com a finalidade de: INTIMAR A PARTE AUTORA, via DJE, para 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça no prazo legal, 

sob pena de devolução da carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1183854 Nr: 45082-89.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE CREDITO CIDADÃO DE RONDONIA - 

ACRECID

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILEYDE SANTOS DE VASCONCELOS DA 

SILVA, JOZIANE VASCONCELOS DA SILVA, JAILSON ALVES DE SOUZA 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA DA SILVA SANDRES - 

OAB:4594/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para efetivação do pagamento de 

diligência ao Oficial de Justiça, juntando de acordo com a Portaria nº 

64/2013/DF, o pagamento das diligências aos Oficiais de Justiça 

(www.sindojus-mt.org.br) que deve ser comprovado por meio de 

comprovante original emitido diretamente pelo caixa do Banco do Brasil. 

Por este motivo, envio para a matéria impressa, para que a parte autora 

envie comprovante ORIGINAL via Correios, conforme a referida portaria e 

despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1187930 Nr: 602-89.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCILIO JOSÉ DE ALMEIDA, OLINDA JOSE ALVES, 

MARIA JOSE DE ALMEIDA ARAUJO, DENI JOSE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDO JOSE DE ALMEIDA, FAZENDA 

PÚBLICA NACIONAL, FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIR ARGE CONCEIÇÃO - 

OAB:2232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para efetivação do pagamento de 

diligência ao Oficial de Justiça, juntando de acordo com a Portaria nº 

64/2013/DF, o pagamento das diligências aos Oficiais de Justiça 

(www.sindojus-mt.org.br) que deve ser comprovado por meio de 

comprovante original emitido diretamente pelo caixa do Banco do Brasil. 

Por este motivo, envio para a matéria impressa, para que a parte autora 

envie comprovante ORIGINAL via Correios, conforme a referida portaria e 

despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1188152 Nr: 674-76.2017.811.0041
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 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDSON CESAR RODRIGUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para efetivação do pagamento de 

diligência ao Oficial de Justiça, juntando de acordo com a Portaria nº 

64/2013/DF, o pagamento das diligências aos Oficiais de Justiça 

(www.sindojus-mt.org.br) que deve ser comprovado por meio de 

comprovante original emitido diretamente pelo caixa do Banco do Brasil. 

Por este motivo, envio para a matéria impressa, para que a parte autora 

envie comprovante ORIGINAL via Correios, conforme a referida portaria e 

despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1188346 Nr: 774-31.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUTRECO BRASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILIA KAZUMI MAEDA MIÚRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE FERREIRA 

VICENTE - OAB:101.599/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para efetivação do pagamento de 

diligência ao Oficial de Justiça, juntando de acordo com a Portaria nº 

64/2013/DF, o pagamento das diligências aos Oficiais de Justiça 

(www.sindojus-mt.org.br) que deve ser comprovado por meio de 

comprovante original emitido diretamente pelo caixa do Banco do Brasil. 

Por este motivo, envio para a matéria impressa, para que a parte autora 

envie comprovante ORIGINAL via Correios, conforme a referida portaria e 

despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1188687 Nr: 919-87.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDMÍNIO EDIFICIO MIRANTE DO VALE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, LAIS GUIMARÃES DA COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO LUIS DUARTE - 

OAB:77.863/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o patrono da parte autora para efetivação do pagamento de 

diligência ao Oficial de Justiça, juntando de acordo com a Portaria nº 

64/2013/DF, o pagamento das diligências aos Oficiais de Justiça 

(www.sindojus-mt.org.br) que deve ser comprovado por meio de 

comprovante original emitido diretamente pelo caixa do Banco do Brasil. 

Por este motivo, envio para a matéria impressa, para que a parte autora 

envie comprovante ORIGINAL via Correios, conforme a referida portaria e 

despacho retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1086294 Nr: 4436-37.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIELY CAROLINE ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR PEAGUDO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAIRCE MARTINS DE SOUZA - 

OAB:3041/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1124180 Nr: 20537-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO INDUSTRIAL ANAIUNÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PERICLES CORRÊA CARDOSO, MAURICIO 

CORREA CARDOSO, MÁRIO CORREA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE TAVARES 

BUSSOLETTI - OAB:OAB/SP 151.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1124701 Nr: 20769-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZARIFI DIB DARWICHE, ALI MOHAMAD DARWICHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE LIMA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALI MOHAMAD DARWICHE - 

OAB:80.150/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1141220 Nr: 27934-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIDERA SEMENTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELITON DOS SANTOS BORTOLON, GLAUCIA 

DOS SANTOS BORTOLON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO RUBENS FRANCO 

TEIXEIRA - OAB:82.357 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1155122 Nr: 33950-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS NORTE MOTO-GROSSENSE - SICREDI NORTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1161445 Nr: 36547-74.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUÍS FRANCISCO ROSA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISLENE CREMASCHI LIMA 

PADOVAN - OAB:125098/SP, TATIANA MARIA PAULINO DE SOUSA - 

OAB:208.032 / SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1165307 Nr: 38068-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLINICA CARDIOLOGICA DR. MORSCH LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO MIGUEL SUTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANETE MARGARIDA 

PERISSINOTTO - OAB:RS/83971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1165433 Nr: 38102-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMPELCO COM. IMP. DE ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER LUIZ GUARNIERI - 

OAB:PROC. ESTADO RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1179618 Nr: 43661-64.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA MELISIA ADAME PETINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL (CLARO)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1190426 Nr: 1558-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEPDP, GPDP, DDAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO DIAS MELLO - 

OAB:OAB/ES 17.367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1190431 Nr: 1560-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE HABILITAÇÃO POPULAR DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ELONET HABITAÇÃO CONSULTORIA E 

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, MT FOMENTO - AGÊNCIA DE 

FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER PERUCHI DE MATOS - 

OAB:9.865 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191086 Nr: 1737-39.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBC, FBC, JB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HORACIO GUAGLIARIELLO 

FILHO - OAB:OAB/RS 7.461

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 939136 Nr: 54143-42.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIANCA SOUZA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANIBAL PORTILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI BORNIA BRAGA - 

OAB:13063/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 981717 Nr: 14879-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNCT, DAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CADST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIAS HORACIO DA SILVA - 

OAB:4816/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1063523 Nr: 52554-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE DA PENHA LEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAMUEL DO NASCIMENTO, MARILDA DE 

MATTOS GREGORIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANE NOGUEIRA NEVES 

MARTINS - OAB:154.181

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191115 Nr: 1746-98.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ANA DE ARRUDA FIALHO JUSTINIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDINEIA DE ARRUDA JUSTINIANO, LAURA 

APARECIDA ARRUDA JUSTINIANO, REGINALDO DE ARRUDA JUSTINIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DANTAS SOUZA - 

OAB:16.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191128 Nr: 1753-90.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUIZO DA COMARCA DE DOM AQUINO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCIANO DA SILVA ME, JOSE 

MARCIANO DA SILVA, DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRLEY PINHEIRO KRETLI - 

OAB:11750/MT, JOEL FERREIRA VITORINO - OAB:14327/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1163792 Nr: 37448-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GULMAR FABRICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DOS SANTOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORENA KELLY TORRES 

TEIXEIRA - OAB:20.091/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça de fls. 08/09.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1189892 Nr: 1383-14.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BLS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como esta habilitação de crédito foi apresentada além dos prazos do arts. 

7º, §1° e 8º da LRF, a recebo como “retardatária”, e será processada na 

forma de impugnação, nos termos do art. 10, §5º, da LRF, sujeita, pois, à 

sanção do §1º do mesmo dispositivo.

Intime-se a parte requerida para, querendo, responder a pretensão no 

prazo de 05 (cinco) dias (art. 12, LRF).

 Em seguida, intime-se o administrador judicial para emitir parecer em igual 

prazo, observando o que determina o parágrafo único do art. 12 da LRF.

Após, ao Ministério Público.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 4º, §1º, e art. 

12, ambos da Lei 1.060/50.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174797 Nr: 42031-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM, LINDOLFO ALVES DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - OAB:4449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte REQUERIDA, via DJE, para se manifestar 

acerca do despacho à fl. 40, no prazo de 05 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111893 Nr: 15453-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA FEITOSA ALVES, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DAL BEM - 

OAB:13.394 OAB/MS, CARLA HELENA GRINGS - OAB:8361/MT, 

RAPHAEL DE LEMOS FERREIRA - OAB:11.944-B OAB/MS

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

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado, a se manifestar da decisão 

abaixo, prolatada em 08/07/2016, no prazo de 05 dias, sob pena de 

devolução desta carta à Comarca de origem, nos termos do item 4.8.7 da 

CNGC/MT: "Vistos.Despacho em substituição legal no Gabinete I.Trata-se 

de pedido de habilitação de crédito trabalhista consolidado pela Justiça do 

Trabalho no curso da recuperação judicial.Sabe-se que é desnecessária 

distribuição ou autuação do pedido de habilitação de crédito trabalhista, 

uma vez que o mesmo não se processa pelo rito dos arts. 13 a 15 da Lei 

11.101/05 – como no caso das habilitações retardatárias e impugnações 

(art. 8º, § único, LRF) –, mas sim pelo que determinam os §§ 2º e 3º do art. 

6º da LRF, Assim, apesar de não ser hipótese de habilitação autônoma, 

em nome da celeridade e aplicando-se o princípio da instrumentalidade das 

formas, extraído do art. 277 do NCPC, subsidiariamente às disposições da 

Lei n.º 11.101/2005, à míngua de prejuízo à recuperanda, recebo a 

presente como habilitação e passo a julgar.Com relação ao crédito 

trabalhista consolidado, não se questiona a imutabilidade da coisa julgada 

na Justiça do Trabalho, no que diz respeito à constituição do título.Todavia, 

o autor não apresentou cópia da sentença que constituiu o crédito, cálculo 

pormenorizado da justiça especializada, bem como a prova do trânsito em 

julgado. Posto isso, intime-se o habilitante para emendar a inicial com 

apresentação de cálculo pormenorizado (nos termos do art. 9º , II da LRF), 

bem como cópias da sentença, do cálculo da justiça laboral e do trânsito 

em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, NCPC).Após, 

conclusos.Às providências".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111892 Nr: 15452-85.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO MORAIS BARRETO, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DAL BEM - 

OAB:13.394 OAB/MS, CARLA HELENA GRINGS - OAB:8361/MT, 

RAPHAEL DE LEMOS FERREIRA - OAB:11.944-B OAB/MS

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

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 
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Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído, a se manifestar da 

decisão prolatada em 08/07/2016, no prazo de 05 dias, sob pena de 

devolução desta carta à Comarca de origem, nos termos do item 4.8.7 da 

CNGC/MT. Segue abaixo a ementa: "Vistos.Despacho em substituição legal 

no Gabinete I.Trata-se de pedido de habilitação de crédito trabalhista 

consolidado pela Justiça do Trabalho no curso da recuperação 

judicial.Sabe-se que é desnecessária distribuição ou autuação do pedido 

de habilitação de crédito trabalhista, uma vez que o mesmo não se 

processa pelo rito dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05 – como no caso das 

habilitações retardatárias e impugnações (art. 8º, § único, LRF) –, mas sim 

pelo que determinam os §§ 2º e 3º do art. 6º da LRF. Com relação ao 

crédito trabalhista consolidado, não se questiona a imutabilidade da coisa 

julgada na Justiça do Trabalho, no que diz respeito à constituição do 

título.Todavia, o autor não apresentou cópia da sentença que constituiu o 

crédito, cálculo pormenorizado da justiça especializada, bem como a prova 

do trânsito em julgado. Posto isso, intime-se o habilitante para emendar a 

inicial com apresentação de cálculo pormenorizado (nos termos do art. 9º , 

II da LRF), bem como cópias da sentença, do cálculo da justiça laboral e do 

trânsito em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, NCPC).Após, 

conclusos.Às providências."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111894 Nr: 15454-55.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILENE GONÇALVES DA CRUZ, CARLA HELENA 

GRINGS & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSS CONSTRUÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DAL BEM - 

OAB:13.394 OAB/MS, CARLA HELENA GRINGS - OAB:8361/MT, 

RAPHAEL DE LEMOS FERREIRA - OAB:11.944-B OAB/MS

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

OAB:14606/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído, a se manifestar da 

decisão prolatada no dia 08/07/2016, cuja ementa segue abaixo, no prazo 

de 05 dias, sob pena de devolução desta carta à Comarca de origem, nos 

termos do item 4.8.7 da CNGC/MT: "Vistos.

Despacho em substituição legal no Gabinete I.

Trata-se de pedido de habilitação de crédito trabalhista consolidado pela 

Justiça do Trabalho no curso da recuperação judicial.

Sabe-se que é desnecessária distribuição ou autuação do pedido de 

habilitação de crédito trabalhista, uma vez que o mesmo não se processa 

pelo rito dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05 – como no caso das 

habilitações retardatárias e impugnações (art. 8º, § único, LRF) –, mas sim 

pelo que determinam os §§ 2º e 3º do art. 6º da LRF. Com relação ao 

crédito trabalhista consolidado, não se questiona a imutabilidade da coisa 

julgada na Justiça do Trabalho, no que diz respeito à constituição do título.

Todavia, o autor não apresentou cópia da sentença que constituiu o 

crédito, cálculo pormenorizado da justiça especializada, bem como a prova 

do trânsito em julgado. Posto isso, intime-se o habilitante para emendar a 

inicial com apresentação de cálculo pormenorizado (nos termos do art. 9º , 

II da LRF), bem como cópias da sentença, do cálculo da justiça laboral e do 

trânsito em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, NCPC).Após, 

conclusos.

Às providências".

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 937328 Nr: 53241-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE APARECIDA CAMILLO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVINO ANTONIO MACIEL 

JUNIOR DEFENSOR PUBLICO - OAB:DEFENSOR PUBLIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para INTIMAR a 

parte autora a manifestar acerca da certidão negativa do sr. Oficial de 

Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1192387 Nr: 2182-57.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DE JAURU - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL LUIZ DO SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente como mandado.

Comunique-se ao deprecante, prestando as informações.

Após, devolvam-se a presente ao r. Juízo deprecante, com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se com Urgência, em regime de Plantão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1191199 Nr: 1778-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLDAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

SOBRAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se conforme deprecado, servindo cópia da presente como 

mandado.

Após, devolva-se à origem mediante a adoção das formalidades legais.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 782404 Nr: 36044-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE APARECIDA RIBEIRO, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMÁTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORACY RHAYSSA PEREIRA 

CRUZ - OAB:OAB/GO-25.162, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, ZAIDA MARIA PEREIRA CRUZ - OAB:14291/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222/MT

 INTIMAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL, LUCIEN FABIO LIEL PAVONI 

PARA QUE SE MANIFESTE NOS AUTOS NO PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS, 

ACERCA DO DESPACHO RETRO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1164659 Nr: 37802-67.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DE ALMEIDA LARA, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO 10 RODOVIAS LTDA

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

OAB:9.237/MT, DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - OAB:14962/MT

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

OAB:9.237/MT, SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:7187

 CERTIFICO e dou fé que, expedi publicação de intimação para o 

ADMINISTRADOR JUDICIAL, para manifestar nos autos em atendimento ao 

art. 12 da LRF, no prazo de 05 dias.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1025973 Nr: 34793-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFDAT, BDAT, CDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA ALESSANDRA FERREIRA 

- OAB:OAB/MT 18.996, GILSON CARLOS FERREIRA - OAB:14391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a finalidade desta Carta Precatória foi devidamente 

cumprida, e não havendo outra diligência a ser realizada, remeto os autos 

ao setor competente para sua devolução à Comarca de origem.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1132693 Nr: 24155-05.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDGARD ALMEIDA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GLÓRIA FELIPE DE AZEVEDO 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO LEMES S. JUNIOR - 

OAB:14374

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

Provimento n. 56/2007-CGJ, item 7.3.8, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora, por meio de seu advogado constituído, a se manifestar da 

certidão negativa do sr. Oficial de Justiça , no prazo de 05 dias, sob pena 

de devolução desta carta à Comarca de origem, nos termos do item 4.8.7 

da CNGC/MT.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-1707 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO 

AGRÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1021879-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB - 6953-O/MT (ADVOGADO)

JOSE EDUARDO MIRANDA OAB - 5023-O/MT (ADVOGADO)

LARAH BEATRISSIA QUEIROZ OLIVEIRA OAB - 8126-O/MT (ADVOGADO)

ALEXANDRA MARTINS DA SILVA OAB - 18088-/GO (ADVOGADO)

TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES OAB - 18960-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOVIMENTO UNIAO DA VITORIA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO as partes, AUTORA e 

REQUERIDA para tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito: 

"(...) DESIGNO audiência para tentativa de conciliação das partes para o 

dia 16/03/2017, às 16:00 horas.

Intimação Classe: CNJ-1707 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO 

AGRÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000429-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA APARECIDA MENDES TAVARES (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE TAL (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1000429-48.2017.8.11.0041 AUTOR: VALERIA APARECIDA MENDES 

TAVARES RÉU: MARIA DE TAL Vistos, etc. Trata-se de Ação de 

Reintegração de Posse c/c pedido Liminar, proposta por VALERIA 

APARECIDA MENDES TAVARES contra MARIA DE TAL, de qualificação 

desconhecida, tendo por objeto o imóvel situado no Lote n.º 36 da Quadra 

23, com a área de 200 metros quadrados, situado na Rua 23 do 

Loteamento Residencial Altos do Parque, nesta cidade; registrado sob a 

matrícula n.º 80.612, do 5º Serviço Notarial e Registro de Imóveis desta 

Capital. Afirma a parte autora, que adquiriu o imóvel por meio de 

financiamento do programa Minha Casa, Minha Vida, tendo recebido as 

chaves do imóvel em 05 de Julho, e que teria habitado o imóvel desde 

então. Relata que, em 02 de Dezembro de 2016, a requerida teria 

esbulhado o imóvel, valendo-se de uma desocupação temporária da 

autora que, teria sofrido corte de energia por inadimplemento das contas. 

Alega ainda, que sua filha tem graves problemas de saúde, conforme 

laudos juntados na exordial, e que em razão do esbulho, estaria residindo 

de favor de uma amiga. Requereu a concessão de medida liminar para 

determinar a imediata reintegração de posse, seguindo o rito estabelecido 

pelos artigos 560 e seguintes do CPC. Requereu ainda a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. A inicial foi distribuída no plantão judiciário, 

no entanto, o magistrado plantonista entendeu não tratar-se de matéria 

pertinente ao plantão. Os autos foram redistribuídos para esta vara 

especializada e vieram conclusos para deliberações. Eis o relatório. 

DECIDO. DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A parte autora, 

assistida da Defensoria Pública, requereu a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. 

Demonstrados os requisitos, por meio Declaração de Hipossuficiência (Id. 

4576159 - Pág. 1), e cópia da CTPS (Id. 4576159 Página 3 a 6), bem como 

por ser assistida pela Defensoria Pública, é o caso de deferimento dos 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos do artigo 98 do 

CPC. DA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A legislação Civil 

Brasileira tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na 

posse da propriedade ou em seus direitos possessórios, em desfavor dos 

atos ilegais de turbação ou esbulho (art. 560 do CPC). Entretanto, para a 

referida mantença, necessário se faz a demonstração, pelo autor, dos 

requisitos/pressupostos dispostos no artigo 561 do Código de Processo 

Civil/2015, que assim dispõe: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua 

posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da 

turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na 

ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Pois 

bem, analisando o feito, tenho que, em sede de cognição sumária, a posse 

da autora sob o imóvel descrito na inicial, restou demonstrada através dos 

documentos colacionados com a inicial. O Termo de Recebimento do 

Imóvel, (Id. 4576165 – Pág. 4 a 7), demonstram o exercício da posse pela 

autora, bem os comprovantes de pagamento das contas de energia (Id. 

4576165 – Pág. 10 a 12) Com relação a turbação, também restou 

demonstrado por meio dos relatos apontados na exordial que este se deu 

no dia 02 de Dezembro de 2016, conforme consta também no Boletim de 

Ocorrências (Id. 4576165 - Pág. 2). Ressalto, por fim, que para o 

deferimento da liminar possessória, desnecessária a cognição exauriente 

e, uma vez comprovados os requisitos legais, o que vislumbro no presente 

caso, impõe-se o deferimento da liminar, sem maiores delongas. Nesse 

sentido, tem decidido à jurisprudência pátria: “POSSESSÓRIA – LIMINAR – 

JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – 1. O poder discricionário do Juiz, que lhe permite 

a concessão de liminar em ação possessória, é amplo, permitindo-lhe 

formar seu convencimento por meio de quaisquer provas, sem vincular-se 

a prévia justificação, cuja realização depende apenas de seu prudente 

arbítrio. 2. Tratando-se de ação de força nova, ajuizada antes de ano e dia 

da data da turbação ou do esbulho, e presentes os requisitos do art. 927 e 

do CPC, é cabível a concessão de liminar de manutenção ou reintegração 

na posse do imóvel, em decisão devidamente fundamentada. (TRF 4ª R. – 

AI 89.04.16650-0 – PR – 1ª T. – Rel. Juiz Hadad Viana – DJU 23.10.1991). 

grifei. POSSESSORIA – CONCESSÃO DE LIMINAR – Para a concessão de 

liminar em possessória, não se exige prova exaustiva, bastando o intimo 

convencimento do julgador, que, na hipótese, goza de largo arbítrio. A 

justificação previa nas possessórias é de cognição incompleta. O juiz não 

entra no mérito da pretensão, senão para deferir ou indeferir o pedido 

liminar no inicio da lide”. (TACRJ – AI 1263/91 – (Reg. 78) – Cód. 

91.002.01263 – 4ª C. – Rel. Juiz Mariana Pereira Nunes – J. 07.02.1991) 

(Ementário TACRJ 10/91 – Ementa 33716) grifei. Com essas 

considerações e, uma vez que as provas carreadas nos autos, são 

suficientes para comprovar, em cognição sumária e não exauriente, o 
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cumprimento dos requisitos do artigo 561 do CPC/2015, DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR a fim de DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da autora no 

imóvel situado na Rua 23 do Loteamento Residencial Altos do Parque, 

nesta cidade; registrado sob a matrícula n.º 80.612, do 5º Serviço Notarial 

e Registro de Imóveis desta Capital. Concedo à ré o prazo de 15 (quinze) 

para saída pacífica, findo o qual será efetivada a reintegração forçada, 

inclusive com ordem de arrombamento e auxílio de força policial, além de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 1 – 

INTIMO a parte autora, da presente decisão. 2 – Expeça-se mandado de 

CITAÇÃO da ré para querendo apresentar da defesa, nos termos do artigo 

564 do CPC, BEM COMO DE INTIMAÇÃO desta decisão para que a parte ré 

seja intimada do prazo para a sua saída voluntária do imóvel. 3 - Decorrido 

o prazo de 15 dias, o que deverá ser certificado nos autos, expeça-se 

mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com ordem de arrombamento e 

requisição de auxílio da força policial.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1014828-19.2016.8.11.0041 AUTOR: AUGUSTO RODRIGUES DO 

NASCIMENTO RÉU: "NENE" FAZENDA CHAPADÃO E OUTROS Vistos, etc. 

Cuida-se de interdito proibitório com pedido liminar ajuizado por AUGUSTO 

RODRIGUES DO NASCIMENTO contra vulgo NENÊ e OUTROS 

CONFRONTANTES, alegando que é senhor e possuidor de uma área rural 

denominada fazenda Sant’Anna Coqueiro, localizada no município de 

Santo Antônio do Leverger/MT, com 374,3256 hectares, a qual alegou 

estar sendo ameaçada de ocupação pelos réus, sendo um deles, 

confrontante da área em questão, por meio da retirada de cercas de 

delimitação as margens do rio aricá, desmatamento de área de 

preservação, assoreamento do rio e instalação de acampamento aos 

arredores da propriedade. Afirmou que a ameaça de ocupação é injusta 

em razão de se tratar de imóvel pertencente a sua família com início no 

seu avô e herdada por ele do pai, local onde reside até os dias atuais. 

Instruiu a inicial com os documentos de ID. (nº. 1942023, nº. 1942025 nº. 

1942027, nº. 1942031, nº. 1942036, nº. 1942040, nº. 1942042, nº. 

1942043, nº. 1942045, nº. 1942049, nº. 1942052, nº. 1942055 1942058, 

nº. 1942061, nº. 1942064, nº. 1942066, nº. 1942068, nº. 1942069, nº. 

1942075, nº. 1942081, nº. 1942082, nº. 1942084, nº. 1942087 e nº. 

1942088). Instado, o representante do Ministério Público se manifestou (ID 

nº. 1979419) pelo deferimento da liminar e expedição do mandado 

proibitório. Por sua vez, a parte autora foi intimada para emendar a inicial e 

comprovar a alegada hipossuficiência (ID. nº. 2002794) e se manifestou 

(ID. nº. 3282717) juntando extrato bancário e declaração de imposto de 

renda (ID nº. 3282719 e nº. 3272721). É o relatório, decido. Conforme a 

intelecção do artigo 561 do CPC c/c o art. 567 do mesmo diploma legal e 

pacífico entendimento jurisprudencial, para que a positivação do pedido 

dos autores prospere eles devem comprovar: o exercício da posse e o 

justo receio de ser molestado. Com relação ao pressuposto posse é 

importante ressaltar que a posse a ser protegida é a posse pública, 

reconhecida pela comunidade e de boa-fé. Neste desiderato a parte 

autora demonstrou o exercício da posse, em sede de cognição sumária 

não exauriente, por meio das faturas de energia elétrica (ID nº. 1942027) 

referente aos meses de janeiro, fevereiro e março deste anos; as 

benfeitorias construídas e a criação de aves e porcos (ID nº. 1942040), 

assim como o relatório, (ID nº. 1942066) onde é possível observar outras 

benfeitorias, como cerca. Por meio do ID nº. 1942058, podemos observar 

o mapa do imóvel e no ID nº. 1942061 o memorial descritivo com as 

delimitações do imóvel. O justo receito da moléstia resta comprovado por 

meio do boletim de ocorrência (fls. 71/72) lavrado em 13/08/2016 narrando 

à ameaça de ocupação da faixa de domínio da rodovia. A planilha com a 

descrição da partilha do imóvel (ID nº. 1942052) demonstra que a 

aquisição do autor foi de boa-fé e foi lavrada na década de 1970. O justo 

receio da moléstia resta demonstrado por meio do boletim de ocorrência 

(ID nº. 1942031) lavrado em 22/08/2016 onde o autor narra às ameaças 

propagadas pelos réus. Desta forma, uma vez que as provas documentais 

carreadas nos autos são suficiente para comprovar, em cognição 

sumária, não exauriente, os requisitos do artigo 561 do CPC, bem com a 

efetiva ameaça à posse acolho o parecer ministerial e DEFIRO O PEDIDO 

LIMINAR a fim de DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO 

PROIBITÓRIO. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária, nos termos 

do art. 98, do CPC, diante da hipossuficiência vindicada pelo autor, 

demonstrada por meio dos documentos acostados aos autos (ID nº. 

3282721. 1 – Expeça-se MANDADO DE PROIBITÓRIO. 2 – CITEM-SE os 

réus, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 564, do Novo Código de Processo Civil e INTIME-OS da 

presente decisão. 3 – EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus 

não encontrados pelo meirinho, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com 

prazo de 20 (vinte) dias. 4 – Decorrido o prazo para a defesa, certifique o 

necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação. 5 – Dê 

ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com 

volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente 

hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC. 6 – 

INTIME-SE o autor desta decisão e para que tomem providências para dar 

ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para 

tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e 

outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 

554, §3°, do CPC. 7 – Dê ciência ao Ministério Público desta decisão. 9 – 

Dê ciência desta decisão ao COMITE ESTATUAL DE ACOMPANHAMENTO 

DE CONFLITOS AGRÁRIOS ressaltando que por se tratar de mandado 

meramente proibitório, é desnecessária a intervenção do comitê no seu 

cumprimento. Expeça-se o necessário. Cumpra-se com urgência. 

Cuiabá/MT, 14 de novembro de 2016. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito em substituição legal
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1022695-63.2016.8.11.0041 AUTOR: M.G.M. AGROFLORESTAL, 

INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA RÉU: RODRIGO DE TAL E OUTROS 

Vistos. Trata-se de ação de interdito proibitório proposta por M.G.M. 

AGROFLORESTAL INDUSTRIAL E EXPORTADORA LTDA, representado 

por seu sócio proprietário GILBERTO ANTONIO CEZIMBRA, em desfavor 

de RODRIGO DE TAL e outros, que forem encontrados no local, visando a 

proteção possessória dos imóveis rurais denominados Fazenda 

Araraquara, Lote B objeto da matrícula sob o nº 2.261, Cartório do 1º 

Ofício da Comarca de Colniza/MT, com área de 1.915,0809 há, e 

Arrecadação do Lote Gurucaia, objeto da matrícula sob o nº 2.262, 

Cartório do 1º Ofício da Comarca de Colniza/MT, com área de 1.008,2223 

há, ambas individualizadas na inicial. Sustenta que ocupam as áreas 

desde 2005, quando da aquisição da propriedade das áreas, inclusive 

mantendo-se adimplente com relação às obrigações tributárias, e 

obtenção de licenças ambientais exigidas, como Licença Ambiental Única, 

Licença de Operação, Alvará de Funcionamento, Cadastro de 

Consumidores de Produtos Florestais. Afirma ainda que, no dia 23 de 

Novembro de 2016, uma área vizinha, denominada Fazenda São 

Domingos, teria sido invadida por “grileiros” que teriam inclusive realizado 

ameaças de invasão à sua área. Relata ainda que o vizinho teria ajuizado 
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ação que tramita perante este juízo sob numeração única 

1022269-51.2016.8.11.0041, demonstrando desta forma o justo receio de 

ter sua área esbulhada. Instado, o representante do Ministério Público 

pontou que os autores lograram êxito em demonstrar o preenchimento dos 

requisitos legais e opinou pelo deferimento da liminar (Id. 4621033). É o 

relatório, decido. Conforme a intelecção do artigo 561 do CPC c/c o art. 

567 do mesmo diploma legal e pacífico entendimento jurisprudencial, para 

que a positivação do pedido dos autores prospere eles devem comprovar: 

o exercício da posse e o justo receio de serem molestado. Com relação ao 

pressuposto posse é importante ressaltar que a posse a ser protegida é a 

posse pública, reconhecida pela comunidade e de boa-fé. Nos autos em 

comento os autores demonstraram o exercício longevo da posse, desde 

que foi havida por meio de compra e venda, conforme escritura pública (Id. 

4373906), indicando boa fé. Corrobora o exercício da posse a 

regularidade com os débitos fiscais (Id. 4373911), Licença Ambiental 

Única, Autorização para Exploração Florestal, Alvará para localização e 

funcionamento, Cadastro de Consumidores de Produtos Florestais (Id. 

4373918). O justo receito da moléstia resta comprovado por meio do 

boletim de ocorrência (Id. 4373932 e 4373934) bem como a existência de 

ação de reintegração de posse, que também tramita perante este juízo sob 

numeração única 1022269-51.2016.8.11.0041, de área vizinha a do autor. 

Desta forma, uma vez que as provas documentais carreadas nos autos 

são suficiente para comprovar, em cognição sumária, não exauriente, os 

requisitos do artigo 561 do CPC, bem com a efetiva ameaça à posse dos 

autores acolho o parecer ministerial e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de 

DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO em 

favor dos autores, sobre as áreas descritas nos Id. 4373966 e 4373971. 1 

– Expeça-se MANDADO DE PROIBITÓRIO a ser cumprido por carta 

precatória e remetido ao juízo da Comarca de Colniza-MT. 2 – CITEM-SE os 

réus, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 564, do Novo Código de Processo Civil e INTIME-OS da 

presente decisão. 3 – EXPEÇA-SE edital de citação e intimação dos réus 

não encontrados pelo meirinho, nos termos do art. 554, §1°, do NCPC, com 

prazo de 20 (vinte) dias. 4 – Decorrido o prazo para a defesa, certifique o 

necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação. 5 – Dê 

ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com 

volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente 

hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do NCPC. 6 – 

INTIME-SE os autores desta decisão e para que tomem providências para 

dar ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para 

tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e 

outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 

554, §3°, do CPC. 7 – Dê ciência ao Ministério Público desta decisão. 8 – 

Insira na autuação a expressão “e OUTROS”, conforme consta na inicial e 

que caracteriza o conflito coletivo. 9 – Dê ciência desta decisão ao 

COMITE ESTATUAL DE CONFLITOS AGRÁRIOS ressaltando que por se 

tratar de mandado meramente proibitório, é desnecessária a intervenção 

do comitê no seu cumprimento.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL - VARA 

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001198-56.2017.8.11.0041 AUTOR: NOEL DA COSTA MONTEIRO RÉU: 

PESSOAS QUE INVADIRAM TERRAS DO VIZINHO MARCELO JOSÉ DE 

ALBUQUERQUE SOUZA, SILVINO SOUZA MONTEIRO Vistos. Trata-se de 

ação de interdito proibitório com pedido liminar ajuizada por NOEL DA 

COSTA MONTEIRO contra desconhecidos visando à proteção possessória 

de um imóvel urbano denominado Chácara Isis Beatriz, com áera de 

4,3081 hectares, localizada na Estrada Jurumirim, Ponte de Ferro, nesta 

Capital/MT. Alegou que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel desde 

2012 e desde então já reformou a casa, banheiros e o armazém, além de 

criar porcos, galinha, plantar mandioca, milho, banana dentre outras 

hortaliças, assim como abriu pasto, fez limpeza e cercou a área. Pontua 

que sua posse é reconhecida pelos vizinhos. Sustentou que no mês de 

janeiro de 2016 recebeu um telefonema de primo, Sr. SILVANO DE SOUZA 

MONTEIRO, ameaçando invadir a área, bem como destacou que 

recentemente seu vizinho, Sr. MARCELO JOSÉ DE ALBUQUERQUE 

SOUZA, foi vítima de esbulho e, inclusive ajuizou uma ação perante este 

juízo. Alegou que o imóvel vizinho teve suas cercas cortadas e que 

pessoas estranhas se instalaram nas proximidades passando, assim, a 

temer que seu imóvel também seja invadido. Instruiu a inicial com os 

documentos de id nº. 4633103, 4633122, 4633120, 4633125, 4633126, 

4633127, 4633128, 4633129, 4633131, 4633132, 4633134, 4633135 e 

4633136. É o relatório, decido. A legislação Civil Brasileira (art. 567 do 

CPC[1]) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença na posse 

da propriedade em desfavor aos atos ilegais, ameaças ou lesões 

iminentes ao referido direito. Ao interdito proibitório, conforme previsão 

inserta no artigo 568[2] do Caderno Processual Brasileiro é remetida as 

ritualizações gerais das ações de Manutenção e reintegração de Posse, 

consignadas perante os artigos 560 ao artigo 564 do mesmo código 

processual. Assim sendo percebe-se da intelecção do artigo 561 do CPC 

c/c o art. 567 do mesmo diploma legal, que para a positivação do pedido o 

requerente deverá comprovar: o exercício da posse sua posse e o justo 

receio de ser molestado. Com relação ao pressuposto posse é importante 

ressaltar que a posse a ser protegida é a posse pública, reconhecida pela 

comunidade e de boa-fé. Neste caso, o exercício da posse restou 

demonstrado por meio do relatório fotográfico juntado no id nº 4633131, 

onde é possível observar que o imóvel do autor possui diversas 

benfeitorias, a exemplo de uma casa antiga, assim como suas cercas. O 

imóvel conta, ainda, com a plantações, além da criação de galinhas e 

porcos. A ameaça restou demonstrada pela invasão ao imóvel vizinho à 

área em litígio, sendo possível observar pelas fotos de id nº. 4633132, 

4633134, 4633135 e 4633136, onde foram construídos barracos 

improvisados dentro da vegetação. Outro ponto importantíssimo que 

corrobora com as alegações da parte autora são as diversas ações em 

trâmite neste juízo visando à proteção possessória de imóveis na região 

do Coxipó do Ouro, especificamente na área conhecida como Ponte de 

Ferro, a exemplo dos autos de cód. 1064502, 1069896 e 1062349. A 

proximidade com o centro urbano tem atraído a atenção de muitas 

pessoas para aquelas áreas e, infelizmente, tornando-as alvos de 

constantes invasões. A tomada da propriedade vizinha à dos autores, 

bem como a extração ilegal de recursos naturais da área de preservação 

permanente – APP daquela propriedade é suficiente para demonstrar o 

justo receio da moléstia por parte dos autores, ressaltando que para o 

deferimento liminar em ação possessória, desnecessária a cognição 

exauriente, quando existem elementos probatórios suficientes ao 

preenchimento dos pressupostos legais necessários, como ocorreu no 

caso em apreço. Nesse sentido: “POSSESSORIA – CONCESSÃO DE 

LIMINAR – Para a concessão de liminar em possessória, não se exige 

prova exaustiva, bastando o intimo convencimento do julgador, que, na 

hipótese, goza de largo arbítrio. A justificação previa nas possessórias é 

de cognição incompleta. O juiz não entra no mérito da pretensão, senão 

para deferir ou indeferir o pedido liminar no inicio da lide. (TACRJ – AI 

1263/91 – (Reg. 78) – Cód. 91.002.01263 – 4ª C. – Rel. Juiz Mariana 

Pereira Nunes – J. 07.02.1991) (Ementário TACRJ 10/91 – Ementa 33716). 

Desta forma, uma vez que as provas documentais carreadas nos autos 

são suficiente para comprovar, em cognição sumária, não exauriente, os 

requisitos do artigo 561 do CPC, bem com a efetiva ameaça à posse dos 

autores DEFIRO O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A IMEDIATA 

EXPEDIÇÃO DE MANDADO PROIBITÓRIO referente à Chácara Isis Beatriz, 

com áera de 4,3081 hectares, localizada na Estrada Jurumirim, Ponte de 

Ferro, nesta Capital/MT. 1 – Expeça-se MANDADO DE PROIBITÓRIO. 2 – 

CITEM-SE os réus, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 564, do Novo Código de Processo Civil e 

INTIME-OS da presente decisão. 3 – DEFIRO, por fim, os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. [1] Art. 567. 

O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na 

posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho 

iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu 

determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. [2] Art. 568. 

Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

Intimação Classe: CNJ-1709 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO 
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AGRÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1001008-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANNA CAVALHEIRO LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - 0019809-A/MT (ADVOGADO)

ANEIRTON PARREIRA SILVA OAB - 0003577-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GONÇALINA DUARTE RAMOS (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001008-93.2017.8.11.0041 AUTOR: LUANNA CAVALHEIRO LOPES RÉU: 

GONÇALINA DUARTE RAMOS Vistos. Vieram os autos conclusos diante 

da juntada de manifestação e documentos nos id. nº. 4687434, 4687460 e 

4687493. Compulsando os autos verifico que a autora apresentou novo 

endereço para citação e intimação da parte ré id. nº. 468058, assim, 

DETERMINO: Cumpra-se imediatamente a decisão liminar no endereço 

indicado pela parte autora.

Intimação Classe: CNJ-1709 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO 

AGRÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1023058-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SM AGROFLORESTAL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAURA JOSE PADILHA DOS SANTOS OAB - 21066-O/MT (ADVOGADO)

JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI OAB - 0013701-A/MT 

(ADVOGADO)

PEDRO FRANCISCO SOARES OAB - 0012999-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO DE TAL (RÉU)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1023058-50.2016.8.11.0041 AUTOR: SM AGROFLORESTAL LTDA RÉU: 

PAULO DE TAL Vistos. Trata-se de ação de interdito proibitório proposta 

por S M AGROFLORESTAL LTDA, representado por seu sócio proprietário 

SIDERELEI LUIZ MASON, em desfavor de PAULO DE TAL e outros, que 

forem encontrados no local, visando a proteção possessória dos imóveis 

rurais matrículas n°: 056; 067; 765; 2.234; 2.252; 2.253; 2.254; 2.255; 

2.256; e 2.25, Cartório do 1º Ofício da Comarca de Colniza/MT, 

denominados “FAZENDA SANTA CRUZ” individualizadas na inicial. 

Sustenta que ocupam as áreas desde 2004, quando da aquisição da 

propriedade das áreas, inclusive mantendo-se adimplente com relação às 

obrigações tributárias, e obtenção de licenças ambientais exigidas, como 

AUTEX – Autorizações para Exploração Florestal, ADA – Ato Declaratório 

Ambiental e Alvará de Funcionamento. Afirma ainda que, no dia 10 de 

Dezembro, o representante da parte autora teve conhecimento recebeu 

uma ligação de Paulo que teria feito ameaças a este, informando que 

invadiriam a fazenda, que conta com 36 funcionários. Relata ainda que o 

vizinho teria ajuizado ação que tramita perante este juízo sob numeração 

única 1022269-51.2016.8.11.0041, vez que contra este já houve invasão 

da fazenda, demonstrando desta forma o justo receio de ter sua área 

esbulhada. Instado, o representante do Ministério Público pontou que os 

autores lograram êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos 

legais e opinou pelo deferimento da liminar (Id. 4620968). É o relatório, 

decido. Conforme a intelecção do artigo 561 do CPC c/c o art. 567 do 

mesmo diploma legal e pacífico entendimento jurisprudencial, para que a 

positivação do pedido dos autores prospere eles devem comprovar: o 

exercício da posse e o justo receio de serem molestado. Com relação ao 

pressuposto posse é importante ressaltar que a posse a ser protegida é a 

posse pública, reconhecida pela comunidade e de boa-fé. Nos autos em 

comento os autores demonstraram o exercício longevo da posse, havido 

desde que adquiriram a área por escritura pública (Id. 4478209), indicando 

a princípio a posse de boa fé. Além disso, a posse está corroborada pelos 

documentos demonstrando a regularidade com os débitos fiscais (Id. 

4478217 e 4478237), Autorização para Exploração Florestal com validade 

até 23/7/2017 (Id. 4478250), Alvará de funcionamento (Id. 4478279), Notas 

Fiscais de comercialização de madeira (Id. 4478295). Ainda, demonstra 

inicialmente o exercício da posse por meio das Imagens colacionadas aos 

autos, (Id. 4478318 e 4478336). O justo receito da moléstia resta 

comprovado por meio do boletim de ocorrência (Id. 4478353) bem como a 

existência de ação de reintegração de posse, que também tramita perante 

este juízo sob numeração única 1022269-51.2016.8.11.0041, de área 

vizinha a do autor. Desta forma, uma vez que as provas documentais 

carreadas nos autos são suficiente para comprovar, em cognição 

sumária, não exauriente, os requisitos do artigo 561 do CPC, bem com a 

efetiva ameaça à posse dos autores acolho o parecer ministerial e DEFIRO 

O PEDIDO LIMINAR a fim de DETERMINAR A IMEDIATA EXPEDIÇÃO DE 

MANDADO PROIBITÓRIO em favor dos autores, sobre as áreas descritas 

nos Id. 4478175. 1 – Expeça-se MANDADO DE PROIBITÓRIO a ser 

cumprido por carta precatória e remetido ao juízo da Comarca de 

Colniza-MT. 2 – CITEM-SE os réus, querendo, apresentar defesa no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 564, do Novo Código de 

Processo Civil e INTIME-OS da presente decisão. 3 – EXPEÇA-SE edital de 

citação e intimação dos réus não encontrados pelo meirinho, nos termos 

do art. 554, §1°, do NCPC, com prazo de 20 (vinte) dias. 4 – Decorrido o 

prazo para a defesa, certifique o necessário e abra-se vista à parte 

autora para manifestação. 5 – Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, 

por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve 

pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 

554, § 1°, do NCPC. 6 – INTIME-SE os autores desta decisão e para que 

tomem providências para dar ampla publicidade da presente ação e seus 

prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes 

espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse 

objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC. 7 – Dê ciência ao 

Ministério Público desta decisão. 8 – Insira na autuação a expressão “e 

OUTROS”, conforme consta na inicial e que caracteriza o conflito coletivo. 

9 – Dê ciência desta decisão ao COMITE ESTATUAL DE CONFLITOS 

AGRÁRIOS ressaltando que por se tratar de mandado meramente 

proibitório, é desnecessária a intervenção do comitê no seu cumprimento.

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO AGRÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1018994-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON KRENZLIN BOLL OAB - 19619-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1018994-94.2016.8.11.0041 AUTOR: ANDERSON KRENZLIN BOLL RÉU: 

BRASIL GOMIDE ROCHA JUNIOR Vistos. ANDERSON KRENZLIN BOLL 

ajuizou a presente ação de rescisão contratual cumulada com pedido de 

tutela de urgência antecipada e perdas e danos em face de BRASIL 

GOMIDE ROCHA JUNIOR, sendo que a ação foi distribuída inicialmente para 

a 11ª Vara Cível desta Comarca. Alega a parte autora que celebrou com o 

requerido contrato de compra e venda de imóvel, em 06 de Janeiro de 

2011, de uma área de 452,4264 hectares, denominada FAZENDA 

GOI-ERÊ, situada no Município de Parantinga, e avençado o pagamento 

com sinal de R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais) e 36 parcelas de R$ 5.000,00 

(Cinco Mil Reais), e o requerido imediatamente foi imitido na posse do 

imóvel, conforme estabelecido em contrato firmado entre as partes. Afirma 

ainda o autor que, o réu teria ficado inadimplente a partir da 3ª parcela, e 

que por diversas vezes tentou resolver a questão extrajudicialmente, não 

sendo possível, razão pela qual busca o judiciário Na decisão lançada sob 

Id. 4298318, a d. Magistrada da 11a. Vara Cível declarou-se incompetente 

para processar e julgar o feito, com base na Resolução 006/2014/TPm que 

ampliou a competência desta vara especializada, em ações possessórias, 

para incluir as ações que envolvam conflitos possessórios individuais 

urbanos e rurais de Cuiabá. No entanto, entendo que este juízo 

especializado não tem competência para processar e julgar o presente 

feito, eis que a referida ação tem como fundamento o cumprimento ou não 
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de uma obrigação contratual e não a posse e, a presente vara tem a sua 

competência firmada em razão da matéria com exclusividade às ações 

possessórias propriamente ditas, ou seja, aquelas cuja causa de pedir é a 

posse. Desta forma, suscito o conflito negativo de competência a seguir, 

DEVENDO a Secretaria imprimir encaminhar com os documentos 

necessários para o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Até 

que se decida sobre a competência ou não deste juízo, os autos devem 

permanecer suspensos, exceto em caso de medida de urgência o que 

deverá ser requerido pela parte: EXCELENTÍSSIMO SENHOR 

DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO– PRESIDENTE DO EGRÉGIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO CONFLITO 

NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Suscitante: Juízo da Vara Especializada de 

Direito Agrário Dispositivos: Artigos 66, Parágrafo Único e 951 do Código 

de Processo Civil, bem como nos termos dos art. 202, do Regimento 

Interno deste Tribunal. EMINENTE DESEMBARGADOR, Este Juízo recebeu 

em 11/01/2017, por declínio de competência do Juízo de 11ª Vara Cível da 

Comarca da Capital, os autos eletrônicos nº. 1018994-94.2016.811.0041 – 

Ação De Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Tutela de Urgência 

Antecipada e Perdas e Danos sob o fundamento de que a ação trata 

supostamente de conflito possessório, portanto, de competência desta 

Vara Especializada. Entendo, salvo melhor juízo, que inexiste razão para 

que o feito tenha seu regular tramite nesta Vara Especializada em Direito 

Agrário, pelas RAZÕES que passo a expor: A competência desta vara, 

desde a sua origem sempre foi, tão somente, para processar os conflitos 

possessórios, desde que fossem coletivos e tivessem se instalado na 

zona rural, com a Resolução 006/14/TP, a nossa competência ampliou 

para abarcar, também, todos os conflitos possessórios da Comarca da 

Capital e, assim, passou a ter competência estadual para os conflitos 

possessórios coletivos rurais, cumulada com a competência para os 

conflitos possessórios rurais ou urbanos, coletivos ou individuais quando 

se tratar da comarca de Cuiabá. Em razão da própria característica 

peculiar deste juízo especializado, a ampliação de competência ocorrida 

com a Resolução 006/14/TP, foi apenas para incluir os conflitos 

possessórios de Cuiabá, mantendo-se diretamente ligada à competência 

original desta vara, ou seja, ações possessórias propriamente ditas. 

Nesse sentido é o teor do art. 1º, da Resolução 006/14/TP, que estabelece 

a competência desta Vara Especializada: “processar e julgar as ações 

que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de 

Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 

da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam CONFLITOS POSSESSÓRIOS individuais urbanos 

e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários 

ou com eles relacionados”.(grifei) Assim, a competência desta vara 

cinge-se às ações possessórias propriamente ditas, ou seja, aquelas 

elencadas nos arts. 560 a 568 do Código de Processo Civil. Nesse 

aspecto, Nelson Nery Júnior, faz a seguinte distinção: “Ações 

Possessórias. São consideradas ações possessórias aquelas elencadas 

no CPC com essa qualificação, a saber: manutenção e reintegração de 

posse e interdito proibitório (CPC 926 e 932). (...) As possessórias se 

caracterizam por pedirem a posse com fundamento no fato jurídico posse. 

O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, 

como à primeira vista poderia parecer, mas sim a causa petendi, os 

fundamento do pedido do autor (Nelson Nery Jr.RP 52/170; Nelson Nery 

Jr.RDPriv 7/104). Terá natureza possessória, a ação que tiver a posse 

tanto como fundamento (causa de pedir) e também como pedido 

(pretensão). Quando o pedido for a posse, mas o fundamento for a 

propriedade, a ação será petitória” . No presente caso, estamos diante de 

uma ação relacionada ao direito de propriedade, o objeto em discussão é 

um contrato, o fundamento, a causa de pedir é toda baseada na relação 

contratual e o que se busca discutir é o seu cumprimento e/ou eventual 

rescisão, o que afasta das hipóteses de julgamento desta Vara 

Especializada, pois, como se sabe, não há qualquer relação com ação 

possessória, já que esta tem como causa de pedir a posse como fato. No 

caso da rescisão de contrato, o pedido de imissão na posse ou de 

reintegração é apenas uma consequência de eventual rescisão, mas não 

é a causa de pedir e, muito menos, o fundamento. Assim, verificado que a 

ação visa a rescisão de contrato de compra e venda de área rual, ou seja, 

que os fundamentos do pedido são exclusivamente obrigacionais e 

contratuais, não pode ser englobada na categoria dos conflitos 

possessórios capaz de atrair a competência da Vara Agrária, s.m.j. Por 

estas razões, submeto o presente conflito à apreciação do E. Tribunal de 

Justiça, para dirimir e determinar a competência para apreciar o presente 

feito.

Intimação Classe: CNJ-1709 2ª VARA CÍVEL - VARA ESP. DIREITO 

AGRÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1001946-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADONIDES DE SOUSA ALENCAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISEU EDUARDO DALLAGNOL OAB - 2814-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUBE DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR EST MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ADRIANA SANT ANNA CONINGHAN

 

Vistos. Ante a certidão de Id. 4725828, redesigno a audiência de 

justificação para o dia 03/05/2017 às 17:00. INTIME as partes acerca desta 

decisão.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 453095 Nr: 25057-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILTON LEMOS MELO, MARIA CRISTINA SEXTITO 

LEMOS MELO, NELSON RENATO LEMOS MELLO, JULMEIRE ARAUJO 

SOBRINHO LEMOS MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEVERINO BARBOSA DA SILVA, LINDOMAR 

SILVERIO ANTUNES, PEDRO FERNANDES DA COSTA, DANIEL ALVES 

LEITE, ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, MANOEL PEREIRA DA CRUZ, 

JOSÉ GOMES DOS SANTOS, EDMILSON DO CARMO, ANTONIO CESAR 

DOS SANTOS, CLEUBER RAIMUNDO MARQUES, ANTONIO EDUARDO 

PEREIRA, JOSÉ ADILSON DO NASCIMENTO, JUVELINA GARCIA ORTEGA, 

GILMAR AMÉRICO, ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO MIGUEL ARCANJO 

P.A HORIZONTE I Rep.por Oaenir Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINO VALDIR DE OLIVEIRA 

MACEDO - OAB:3499-B/MT, ADENILSON ALVES MATOS - OAB:8977-A, 

FABIANE LEMOS DE MELO - OAB:10569, FLAVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:, FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - 

OAB:5.925/MT, MAIKELI CIVIDINI - OAB:, MAIKELI CIVIDINI - 

OAB:15.405 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADENILSON ALVES MATOS - 

OAB:8977-A

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parte AUTORA para tomar 

ciência do despacho/decisão abaixo transcrito:

"(...) intime-se a parte autora para a realização do depósito do valor dos 

honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, para que seja dado início 

aos trabalhos do perito judicial, bem como autorizo desde já o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 918562 Nr: 42470-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILDO FRANCISCO DE CAMPOS, DILZA ARRUDA 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO LARANJEIRAS SILVA, 

FRANCISCO, ARYLENE ROCHA FERREIRA DE LIMA, ARILENE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL STAUT ALBANEZE - 

OAB:15.521/MT, SINAIRA MARCONDES MOURA DE OLIVEIRA 

ALBANEZE - OAB:18012, THASSIA FANAIA BATISTA SOUZA - 

OAB:18.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:12.941/MT, MANOELLA LEANDRO C. DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT 13.801, MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - 
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OAB:13801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - OAB:4.410/MT, MARIA 

SESSILIA SILVA TEIXEIRA - OAB:17640

 Vistos.

Ante a determinação de fl. 845, homologo o pedido do autor de fls. 

849/852, quando a desistência de seguir com a ação contra o réu 

FERNANDO DE TAL e declaro extinta a ação, sem julgamento do mérito, 

com relação a este, deixando de condena-lo ao autor ao pagamento de 

custas e honorários, uma vez que, ele sequer foi citado.

Da mesma sorte, acolho o pedido de fl. 851 para incluir no polo passivo o 

réu apontado como atual ocupante do imóvel que deverá ser intimado no 

endereço declinado na petição.

Assim, expeça-se o competente mandado de citação a fim de que o 

meirinho possa proceder na citação do réu.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1109940 Nr: 14622-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARAES MINERAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE BABO MENDES, MOVIMENTO 

LUTA PELA TERRA - MTL, JACIEL ALVES BUENO, JOÃO BATISTA 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DE OLIVEIRA FORTES 

FILHO - OAB:18918/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581, GILBERTO DE MIRANDA 

AQUINO - OAB:60124, LUCIENE ARAÚJO ALVARES MARCONDES - 

OAB:13.904/B, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, querendo, impugnar a contestação 

apresentada pelo oposto RICARDO DE BABO MENDES, no prazo de 15 

dias.

Decorrido o prazo acima, CERTIQUE-SE e INTIMEM-SE as partes para 

especificarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de indeferimento, igualmente no prazo de 15 dias.

Após, colha-se manifestação do representante do Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1029523 Nr: 36582-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO DE BABO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVIMENTO LUTA PELA TERRA - MTL, JACIEL 

ALVES BUENO, JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: gilberto de miranda aquino - 

OAB:, SÉRGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO TAKISHITA 

MARTINS DA FONSECA - OAB:181581

 Vistos.

Vieram os autos conclusos para análise, entretanto, compulsando o feito 

verifico que assiste razão a manifestação de fls. 736/736-v exarada pelo 

d. Promotor de Justiça, uma vez que, durante a audiência preliminar (fls. 

348/349) foi determinado que o autor regulariza-se sua representação 

com a juntada do substabelecimento, contudo, até a presente data este 

não cumpriu a providência.

Assim, acolho o parecer ministerial e determino a INTIMAÇÃO da parte 

autora para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 

dias, nos termos do art. 76, do CPC, sob pena de extinção do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1097596 Nr: 9524-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEDMA TEREZINHA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIS MALHEIROS 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.169/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos.

INTIME-SE o autor e, pessoalmente, a Defensoria Pública para, querendo, 

especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 dias, 

após, certifique-se e façam os autos conclusos para saneamento, nos 

termos do art. 357, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, após certifique-se e concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1075036 Nr: 57529-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDAMDC, PCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5.291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 DO ATENTADO.Compulsando os autos, em especial o auto de 

Constatação do Oficial de Justiça, que noticiou a construção de novas 

cercas posteriormente à audiência de justificação, conforme fl. 176, bem 

como as imagens trazidas pela parte autora de fls. 204 e 217, nota-se que 

o réu está efetivamente modificando a situação da área. Isto porque, foi 

expressamente proibida a construção de novas cercas, bem como 

realização de derrubada de mata e cerrado, o que se demonstrou estar 

ocorrendo na área.. Desta forma, determino: 1 – Aplicação de multa, no 

valor de 10% sobre o valor da causa ao réu, nos termos do artigo 77, VI e 

§3º do CPC. 2 – O retorno imediato à situação original do bem, com o 

desfazimento das cercas edificadas após ter sido proferida a decisão de 

fl. 84, no prazo de 15 dias, sob pena de aplicação de multa diária no valor 

de R$ 500,00 (Quinhentos Reais). 3 – A expedição de Ofício para a SEMA 

e IBAMA a fim de apurar possível cometimento de crime ambiental com a 

derrubada de área de cerrado. Designo audiência de instrução para o dia 

05/06/2017 às 16h00min.4 - INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias 

pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º 

do CPC, bem como INTIME-SE a parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresentar o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa 

destas, nos termos do artigo 450 do CPC, ressaltando-se que pela nova 

sistemática cabe aos d. patronos da parte autora intimar as suas 

testemunhas (art. 455 do CPC);À SECRETARIA determino:INTIME-SE, 

pessoalmente a autora e réus para que compareçam à audiência de 

instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.INTIME-SE as testemunhas arroladas pela parte 

requerida, por ser assistida da Defensoria Pública nos termos do artigo 

455, §4º, III do CPC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1053634 Nr: 48205-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE MANOEL DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARENIL GOMES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA FERREIRA ARAUJO - 

OAB:20170/0, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:5698-A, IGOR 

GUERRA ROCHA - OAB:19808, LOURIVAL RIBEIRO FILHO - 

OAB:5.073/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM LISBOA NETO - 

OAB:10557/MT, LEIDIANE COSTA DA SILVA - OAB:9250-MT

 Vistos.

INTIMEM-SE o autor as partes para, querendo, especificarem as provas 

que pretendem produzir, no prazo de 15 dias, após, certifique-se e façam 

os autos conclusos para saneamento, nos termos do art. 357, do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário, após certifique-se e concluso.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 991109 Nr: 19002-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO ZUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADERMO MUSSI - 

OAB:2935-A/MT, JEFFERSON LUÍS FERNANDES BEATO - OAB:3057-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2030/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:MT/8.862

 Vistos.

Em interpretação ampliativa do disposto no art. 348 do CPC/2015, 

conforme comentário ao referido artigo pelo autor Daniel Amorim 

Assumpção Neves em sua obra Novo Código de Processo Civil 

Comentado artigo por artigo, Editora Jus Podivm, pág. 608/609, INTIMEM-SE 

as partes para no prazo de 15 (quinze) dias especificarem e justificarem 

as provas que pretendem produzir.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1095383 Nr: 8556-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ZUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:2030/MT, WELLINGTON GOMES DA SILVA BASTOS - 

OAB:MT/8.862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERMO MUSSI - 

OAB:2935-A/MT, JEFFERSON LUÍS FERNANDES BEATO - OAB:3057-MT

 Assim sendo, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, mantendo-se o valor 

fixado pelo demandante na inicial correspondente.Eventuais custas deste 

procedimento pelo impugnante. Deixo de condenar a parte em honorários 

advocatícios pela natureza incidental da demanda.Após o trânsito em 

julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações, trasladando-se cópia para os autos de cód. 

991109.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 993117 Nr: 19928-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUZETE JENSEN LINHARES FUMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCINEIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - 

OAB:3963/MT, BARBARA FERREIRA ARAUJO - OAB:20170/0, DIVAIR 

APARECIDO DE PIERI - OAB:4336-A/MT, DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A, IGOR GUERRA ROCHA - OAB:19808, LOURIVAL RIBEIRO 

FILHO - OAB:5.073/MT, TAISE PINTO DE LARA DE PIERI - OAB:8623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255/MT

 Designo audiência de instrução para o dia 13/06/2017 às 14h00min.4 – 

INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 05 dias pedirem esclarecimentos 

ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como 

INTIME-SE, ainda, a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresentar 

ou complementar o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa 

destas, nos termos do artigo 450 do CPC, ressaltando que compete ao 

advogado da parte informar ou intimar as testemunhas arroladas, nos 

termos do art. 455, do CPC.À SECRETARIA determino:INTIME-SE, 

pessoalmente a parte autora e réu para que compareçam à audiência de 

instrução e julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 780365 Nr: 33903-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTIDES MAMEDE DA SILVA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATARINA NETA DA SILVA, DEMAIS 

OCUPANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:3342-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Núcleo 

Fundiário - OAB:

 Designo audiência de instrução para o dia 06/06/2017 às 

16h00min.INTIMEM-SE as partes, sendo que, pessoalmente, a Defensoria 

Pública para, no prazo de 05 dias pedirem esclarecimentos ou solicitar 

ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como INTIME-SE, 

ainda, a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresentar ou 

complementar o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa 

destas, nos termos do artigo 450 do CPC, após INTIME-SE as testemunhas 

arroladas pela parte autora, por ser assistida da Defensoria Pública nos 

termos do artigo 455, §4º, III do CPC.À SECRETARIA determino:INTIME-SE, 

pessoalmente a parte autora e a ré para que compareçam à audiência de 

instrução e julgamento, a fim de prestarem depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do 

Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1075036 Nr: 57529-46.2015.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO, 

PATRÍCIA CAMARGO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINVAL RODRIGUES GOUVEIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - 

OAB:5.291/MT, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693/MT

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Designo audiência de instrução para o dia 05/06/2017 às 16h00min.4 - 

INTIMO as partes para, no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou 

solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, bem como 

INTIME-SE a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresentar o seu 

rol de testemunhas, com a qualificação completa destas, nos termos do 

artigo 450 do CPC, ressaltando-se que pela nova sistemática cabe aos d. 

patronos da parte autora intimar as suas testemunhas (art. 455 do CPC);À 

SECRETARIA determino:INTIME-SE, pessoalmente a autora e réus para que 

compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de prestar 

depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos confessados 

os fatos alegados, caso não compareçam ou comparecendo, se recusem 

a depor, mediante a aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 

343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.INTIME-SE as testemunhas 

arroladas pela parte requerida, por ser assistida da Defensoria Pública 

nos termos do artigo 455, §4º, III do CPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1169260 Nr: 39823-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DO PRADO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO CONTIGIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:7355-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, KALYNCA DA 

SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15.598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de dilação do prazo, formulado pela parte autora à fl. 27, 
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nos termos do artigo 139, VI e Parágrafo Único do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 338888 Nr: 17661-08.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE BENEDITA CIRIA D OLIVEIRA DA COSTA 

MONTEIRO, ESPOLIO DE FLAVIO INACIO DA COSTA MONTEIRO, AGENIL 

COSTA MONTEIRO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DIAS DO NASCIMENTO, 

FERNANDO LAZARO DA SILVA, ILZA ANA LEITE DE OLIVEIRA, PAULO 

GROMIKO HELENA, ILMA MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA, ANTONIO 

RODRIGUES DE SOUZA, ELZA LUIZA RAMOS, MAURA ALVES DE 

SOUZA, OLINDINA MARIA DE SOUZA, GERALDO GMES FERREIRA, 

PAULO JUVENTINO RODRIGUES, MARIA AUXILIADORA DA SILVA, 

MARILZE AQUINO DA SILVA, IRANIR DA SILVA VAZ, JOAQUIM OLIVEIRA, 

SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA, JOSE MARIA DAS DORES SILVA, 

RAMIRES ALVES MACHADO, JOAO LEAL DE SOUSA, WILSON MARTINS 

DE ALMEIDA, ADELINO MARQUES DA COSTA, MAURO ARLINDO DE 

ACACIO, EDUARTE VICENTE DE PAULA, PAULO ALMEIDA CAFÉ, MARIA 

DACILA RODRIGUES DA SILVA, JOSE FERREIRA DA GUIA, ESMINIA 

MARIA DA SILVA, OTACILIO ANTONIO DA SILVA, RYAN MACDONALD 

DOS SANJOS BOOS, MIGUEL ARCANJO DE PAULA, ANTONIO 

APARECIDO RODRIGUES CHAVES, LUCIENE MARIA DE AS, SALVADOR 

DE ANDRADE, FRANCISCO ROCHA GUIMARAES, NATALINA NAZARE 

DOS SANTOS, BENEDITA DE MELO DO ESPIRITO SANTO GARCIA, 

SEBASTIANA DOS SANTOS SILVA, MANOEL ALBERTINO SOARES DE 

OLIVEIRA, CLEUNICE MOREIRA, CLARICE FELISSIMA DOS ANJOS, 

GIVALDO ALVES DOS SANTOS, JOSELINA FERREIRA DA SILVA, ELIETE 

GONÇALVES DE CAMPOS SILVA, JAIME MARTINS DE OLIVEIRA, REGINA 

FEDELIS CORREA, REOMAR RIBEIRO MACIEL, CARLOS ALBERTO LIMA, 

ELIZABETH ROSA CORREA ROCHA, FELISMINA MARCELINA DE MORAES, 

FRANCISCO DOS SANTOS RIBEIRO DE MORAES, JOSE FRANCISCO DE S. 

NETO, CICERO PEDROSO BOA SORTE, ANDERSON FARIAS LIMA, 

ANTONIO PEDROSO NEVES, NALVA FATIMA TEIXIERA FERRIERA, PAULO 

DE JESUS DIAS, ELIZABETE DA SILVA, ANTONIO BENEDITO DE SIQUEIRA, 

NEULI LIDIA DE MORAES, JOSE MARTINS, CARLITO PEDROSO NEVES, 

CLESIO JOSE SPOHR, DEUSDETE PEDROSO NEVES FILHO, MOACY 

ALVES CARVALHO, SANTA EVANGELISTA DE SOUZA, VALDOMIRA 

MARIA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, em cumprimento ao disposto no item 9.1.1 e 

9.1.2, do Provimento 56/2007 - CGJ, procedo à intimação da Parte 

AUTORA para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se sobre 

o (s) pedido(s) e documento(s) de fls. 1433/1435, 1436/1437 E 1440/1521. 

Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 379836 Nr: 15675-82.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 

URDERICO BELUFI, DAGOBERTO GARCIA BELLUFI, ARGON NORBERTO 

HACHMANN, MARILUCI DELGADO HACHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANUEL GONÇALVES MARTINS, LEDA MARIA 

FURTADO DE MENDONÇA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE PAIVA PINTO - 

OAB:6.220/MT, ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - OAB:12741, 

SERGIO HARRY MAGALHAES - OAB:4.960/MT, SÉRGIO HARRY 

MAGALHÃES - OAB:4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILTON SANTOS DA SILVA - 

OAB:11794, NEWMAN PEREIRA LOPES - OAB:7293

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO A PARTE EXEQUENTE para 

tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito: Após, INTIME-SE o 

exequente para se manifestar quanto a satisfação do crédito e 

prosseguimento da ação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 449985 Nr: 22738-27.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE MARIA MACEDO MENEGATTI, ALDA MARIA 

SANCHES, FERNANDO CÉSAR SANCHES, GIOVANA MACEDO 

MENEGATTI, ALDIR MENEGATTI, CLECI MARIA BAGGIO MENEGATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR ANTÔNIO SINHORI, ELIAS MELGAÇO 

CHAVES, JOSÉ DO PRACIDIO, JOSÉ MARIA ROSA, IVANIR BERVANGE, 

ARMANDO CARDOSO DIAS, MARCIO MULARI, AFONSO BARROS DE SÁ, 

VANDERLEI OLIVEIRA ALVARENGA, PROCÓPIO MARIANO DOS SANTOS, 

DOMINGOS DE ARAUJO DIAS, EDESIO MOREIRA BORGES, JOÃO MARIA 

DA ROSA, JOSE PLÁCIDO DA SILVA, JOSE RODRIGUES CABRAL, 

MANOEL LAZARO PEREIRA, MARCIAL LOPES NETO, PAULO PINTO 

ARAUJO, RODOLFO ROBERTO PEREIRA ALVES, RAIMUNDO VALES 

FILHO, SERGIO DIRCEU WOLFER, VALDETAR ZAGO, ADEMIR ORSO, 

VALMIR LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR JOSÉ MENEGATI - 

OAB:6043 RS, CARLOS CESAR HOFFMANN - OAB:9209/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA MOURA FEITOZA - 

OAB:17816/O, Gilsilene César Lemes Ferreira - OAB:7494/GO, LUIS 

CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12724

 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

001/2005, e com fundamento nas Resoluções 4/2007-DGTJ e 2/2007-OE, 

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, INTIMO a parteREQUERIDA para 

tomar ciência do despacho/decisão abaixo transcrito:

"(...) intimem-se os réus para que depositem o valor integral cobrado no 

prazo de 15 (quinze) dias, se concordes, ou manifeste sua eventual 

discordância."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 844991 Nr: 48765-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA RIBEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON CAPRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:OAB/MT 3.774

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 Vistos (...) Nomeio para o encargo o engenheiro civil PALMIRO SOARES 

DE LIMA FILHO, CREA-MT 5670-D, endereço Rua 13 de Junho, 877, 

centro, Cuiabá/MT, CEP 78-020.000, telefone 9 9982-5642, o qual cumprirá 

o encargo que lhe é conferido, independentemente de termo de 

compromisso (art. 422, CPC). O perito deverá fazer a análise de 

antropização da área através das imagens de satélite e visitas ao local, 

para responder aos quesitos das partes e aos seguintes quesitos deste 

juízo: a) Tempo e forma de exercício da posse das partes sobre área; b) 

Perímetro do exercício da posse da parte e/ou partes.1- As partes saem 

intimadas, para indicar, em 15 dias (art. 465, II e III do CPC), assistentes 

técnicos (com endereço eletrônico) e apresentar seus respectivos 

quesitos. 2- Com a apresentação dos quesitos, intime-se o perito para, no 

prazo de 05 dias, apresentar proposta de honorários; 3- Com a proposta 

de honorários, intime-se a parte autora para, em igual prazo, manifestar se 

concorda com o valor arbitrado, depositando-o integralmente. Em não 

concordando, façam-me os autos conclusos. Com o depósito, expeça-se 

alvará de 50% do valor a fim de que profissional possa dar início ao 

trabalho, ressaltando que outros 50% serão liberados somente após a 

apresentação do laudo técnico. 4 – INTIMEM-SE as partes, ainda, para, no 

prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme 

dispõe o art. 357, §1º do CPC. Consigno, ainda, que cabe aos autores o 

ônus de comprovar os requisitos legais do art. 561 do CPC e, aos réus, a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos 

autores (art. 373, II do CPC).

3ª Vara Cível
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Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1144037 Nr: 29204-27.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DA SILVA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução de 

mérito, na forma do art. 487, inc. III, alínea b, do CPC (Lei 13.105/2015) 

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento, conforme acordado.

 Após, certifique-se o transito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 945530 Nr: 57745-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIRMINO AMANCIO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 837243 Nr: 42085-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA NASCIMENTO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora 

ser intimada na pessoa de seu advogado para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1033831 Nr: 38547-81.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALFREDO PEREIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1090845 Nr: 6485-51.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELINA MARQUES MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1115078 Nr: 16708-63.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILENA DOS SANTOS COIMBRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANOMANI CARDOSO ROSA - 

OAB:16774/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897702 Nr: 28081-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA GUIMARÃES BUENO PEREIRA, ARNALDO 

RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA ME, CARLOS EDUARDO VILA DE 

ARRUDA, MARIANA NEPOMUCENO CABRAL ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA APARECIDA DE 

PINHO QUINTELA - OAB:7471, FERNANDO HERON DE PAULA 

GUERREIRO - OAB:15.407, LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - 

OAB:6842/MT

 Processo n. 28081-62.2014.811.0041
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Código 897702

Vistos.

Certifique se houve ou não manifestação do autor quanto ao teor do 

despacho de fl. 181.

Defiro, desde já, o pedido de depoimento pessoal, pleiteado pelos 

requeridos Carlos Eduardo Vila de Arruda e Mariana Nepomuceno de 

Arruda, da requerida Construbello Construções e Incorporações Ltda, 

através de seu representante legal, o sr. Francisco Kleber da Silva, que 

deve ser intimada pessoalmente, com as ressalvas do §1º do art. 385 do 

CPC.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 02/03/2017 às 

14:00 horas, devendo as partes se apresentarem aptas para as 

providências dispostas no art. 364, caput do CPC.

Consigno, que a questão controvertida nos autos cinge-se a existência ou 

não de simulação, e consequente nulidade do negócio entabulado entre 

Construbello Construções e Incorporações Ltda, através de seu 

representante legal, o sr. Francisco Kleber da Silva e os requeridos Carlos 

Eduardo Vila de Arruda e Mariana Nepomuceno de Arruda.

 Assim sendo, com fulcro no que autoriza o art. 421 do CPC, determino 

que os requeridos Carlos Eduardo Vila de Arruda e Mariana Nepomuceno 

de Arruda, apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, prova documental 

da transferência dos valores mencionados na escritura de confissão de 

dívida com garantia hipotecária, que deu origem à escritura pública de 

dação em pagamento discutida nestes autos, e cuja anulação é pretendida 

pelos autores.

Transcorrido o prazo retro consignado, certifique o necessário e havendo 

juntada de documentos, intime-se o autor para que manifeste-se acerca 

dos mesmos, no prazo de 15 (quinze) dias. (Art. 437, §1º do CPC).

 Int. Expeça-se o necessário.

 Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de Fevereiro de 2.017

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092248 Nr: 7167-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZIEL OLIVEIRA GALVÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDALICA SILVESTRE DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DO NASCIMENTO 

- OAB:14908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA DA SILVA 

CARDOSO - OAB:19774/0, DABERSON MACHADO BATISTA - 

OAB:7495/MT

 Processo n. 7167-06.2016.8.11.0041

Código 1092248

Vistos.

Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento com pedido de liminar 

mediante caução movida por Oziel Oliveira Galvão em desfavor de Sidalia 

Silvestre da Rocha, já qualificados e devidamente representados nos 

autos.

 Lavrado o Termo de Caução à fl. 48.

As partes formularam acordo extrajudicial e o apresentaram para 

homologação e consequente extinção do feito às fl. 116/118.

É o relatório.

 Decido.

As partes compuseram acordo extrajudicial para homologação e 

consequente extinção do feito.

Posto isto e, tratando-se de direito disponível, homologo o acordo de fl. 

116/118 para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão e julgo extinto o 

processo nos termos do artigo 487, III, alínea “a”, do Novo Código de 

Processo Civil.

Libere-se a caução firmada conforme acordado, expedindo-se o 

necessário.

Custas e honorários advocatícios na forma pactuada.

 As partes desistiram expressamente do prazo recursal da sentença 

homologatória. Portanto, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se 

com as anotações de estilo e as cautelas de praxe.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 896039 Nr: 27029-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BELCHIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA, MARIANA NEPOMUCENO CABRAL 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FABIANA LEAO DE 

BARROS - OAB:12366-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HERON DE PAULA 

GUERREIRO - OAB:15.407, LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - 

OAB:6842/MT

 Código 896039 Defiro o pedido de produção de prova testemunhal 

pleiteada pelo autor, ressalvando que o rol de testemunha encontra-se às 

fls. 363/364, e que cabe ao advogado do requerente informar ou intimar a 

testemunha arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação deste juízo, na forma do que preconiza o art. 

455 do CPC.Nesse aspecto, deve o causídico proceder a intimação da 

testemunha por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 

juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, ressalvando que a inércia na realização da intimação importa 

em desistência da inquirição da testemunha. Defiro, ainda, o pedido de 

depoimento pessoal, pleiteado por ambas as partes, da requerida 

Construbello Construções e Incorporações Ltda, através de seu 

representante legal, que deve ser intimada pessoalmente, com as 

ressalvas do §1º do art. 385 do CPC. O depoimento pessoal dos 

requeridos Carlos Eduardo Vila de Arruda e Mariana Nepomuceno de 

Arruda não me parece relevante, ao que indefiro.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02/03/2017 às 14:00 horas, devendo as 

partes se apresentarem aptas para as providências dispostas no art. 364, 

caput do CPC.Consigno, que a questão controvertida nos autos cinge-se a 

existência ou não de simulação, e consequente nulidade do negócio 

entabulado entre Construbello Construções e Incorporações Ltda, através 

de seu representante legal, o sr. Francisco Kleber da Silva e os 

requeridos Carlos Eduardo Vila de Arruda e Mariana Nepomuceno de 

Arruda. Assim sendo, com fulcro no que autoriza o art. 421 do CPC, 

determino que os requeridos Carlos Eduardo Vila de Arruda e Mariana 

Nepomuceno de Arruda, apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, prova 

documental da transferência dos valores mencionados na escritura de 

confissão de dívida com garantia hipotecária, que deu origem à escritura 

pública de dação em pagamento discutida nestes autos, e cuja anulação é 

pretendida pelos autores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 843331 Nr: 47258-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO PADILHA PINTO DA SILVA, ARIADNE 

PADILHA SILVA, GUILHERME PADILHA PINTO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE OLIVEIRA G. FAVRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA - 

OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950/MT

 Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os presentes 

EMBARGOS DE TERCEIRO, extinguindo-os com resolução do mérito, 

tornando insubsistentes as penhoras que recaíram sobre os imóveis 

matriculados sob os n. 69.006 e n. 69.044 do 6º Serviço Notarial e de 

Registro de Imóveis da Capital, nos autos da Execução n. 

12600-69.2008.811.0041 – 843331, nos termos dos artigos 316 e 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.Condeno a embargada ao 

pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários 

advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, incisos I a IV, 
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do Código de Processo Civil de 2015.Com o trânsito em julgado, 

translade-se cópia desta sentença para os autos do feito executivo em 

apenso.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 896039 Nr: 27029-31.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROBERTO BELCHIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

CARLOS EDUARDO VILA DE ARRUDA, MARIANA NEPOMUCENO CABRAL 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FABIANA LEAO DE 

BARROS - OAB:12366-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HERON DE PAULA 

GUERREIRO - OAB:15.407, LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - 

OAB:6842/MT

 Defiro o pedido de produção de prova testemunhal pleiteada pelo autor, 

ressalvando que o rol de testemunha encontra-se às fls. 363/364, e que 

cabe ao advogado do requerente informar ou intimar a testemunha 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação deste juízo.Nesse aspecto, deve o causídico 

proceder a intimação da testemunha por carta com aviso de recebimento, 

cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência de pelo 

menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência de 

intimação e do comprovante de recebimento, ressalvando que a inércia na 

realização da intimação importa em desistência da inquirição da 

testemunha.Defiro, ainda, o pedido de depoimento pessoa da requerida 

Construbello Construções e Incorporações Ltda, através de seu 

representante legal, o sr. Francisco Kleber da Silva, que deve ser intimada 

pessoalmente, com as ressalvas do §1º do art. 385 do CPC. O depoimento 

pessoal dos requeridos Carlos Eduardo Vila de Arruda e Mariana 

Nepomuceno de Arruda não me parece relevante, ao que indefiro, com 

fulcro no que estabelece o parágrafo único do art. 370 do CPC.Designo 

audiência de instrução e julgamento para o dia 02/03/2017 às 14:00 horas, 

devendo as partes se apresentarem aptas para as providências dispostas 

no art. 364, caput do CPC.Consigno, que a questão controvertida nos 

autos cinge-se a existência ou não de simulação, e consequente nulidade 

do negócio entabulado entre Construbello Construções e Incorporações 

Ltda, através de seu representante legal, o sr. Francisco Kleber da Silva e 

os requeridos Carlos Eduardo Vila de Arruda e Mariana Nepomuceno de 

Arruda. Assim sendo, com fulcro no que autoriza o art. 421 do CPC, 

determino que os requeridos Carlos Eduardo Vila de Arruda e Mariana 

Nepomuceno de Arruda, apresentem, no prazo de 15 (quinze) dias, prova 

documental da transferência dos valores mencionados na escritura de 

confissão de dívida com garantia hipotecária, que deu origem à escritura 

pública de dação em pagamento discutida nestes autos, e cuja anulação é 

pretendida pelos autores.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897702 Nr: 28081-62.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATA GUIMARÃES BUENO PEREIRA, ARNALDO 

RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÕES E 

INCORPORAÇÕES E VENDAS LTDA ME, CARLOS EDUARDO VILA DE 

ARRUDA, MARIANA NEPOMUCENO CABRAL ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14760/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA APARECIDA DE 

PINHO QUINTELA - OAB:7471, FERNANDO HERON DE PAULA 

GUERREIRO - OAB:15.407, LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - 

OAB:6842/MT

 Com relação à revelia do requerido Construbello Construções e 

Incorporações e Vendas Ltda-ME, RECONHEÇO a referida contumácia, 

(...). Assim sendo, indefiro o pedido de aplicação dos efeitos da revelia no 

caso em tela (...).Sucessivo ao pedido de revelia e da aplicação dos 

efeitos, pretende o autor a produção de prova testemunhal e depoimento 

pessoal dos requeridos, com decreto de inversão do ônus da prova.Os 

requeridos (...) pleitearam o depoimento pessoal do requerido Francisco 

Kleber da Silva.Defiro o pedido de produção de prova testemunhal 

pleiteada pelo autor, devendo o rol de testemunha ser depositado em 

Juízo, no prazo máximo de 10 (dez) dias, cabendo ao advogado do 

requerente informar ou intimar a testemunha arrolada do dia, da hora e do 

local da audiência designada, dispensando-se a intimação deste juízo, na 

forma do que preconiza o art. 455 do CPC.(...).Defiro, desde já, o pedido 

de depoimento pessoal(...) da requerida Construbello Construções e 

Incorporações Ltda, através de seu representante legal.Por fim, indefiro o 

pedido de inversão do ônus da prova, eis que não contemplado por 

nenhuma das hipóteses do art. 373 e §§ do CPC.Designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 02/03/2017 às 14:00 horas, devendo as 

partes se apresentarem aptas para as providências dispostas no art. 364, 

caput do CPC.Consigno, que a questão controvertida nos autos cinge-se a 

existência ou não de simulação, e consequente nulidade do negócio 

entabulado entre Construbello Construções e Incorporações Ltda, através 

de seu representante legal, o sr. Francisco Kleber da Silva e os 

requeridos Carlos Eduardo Vila de Arruda e Mariana Nepomuceno de 

Arruda. Assim sendo, com fulcro no que autoriza o art. 421 do CPC, 

determino que os requeridos (...) apresentem, no prazo de 15 (quinze) 

dias, prova documental da transferência dos valores mencionados na 

escritura de confissão de dívida com garantia hipotecária, que deu origem 

à escritura pública de dação em pagamento discutida nestes autos, e cuja 

anulação é pretendida pelos autores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1117805 Nr: 17828-44.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE APARECIDA DOS SANTOS OSMAR - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARDEM A. S. MORAES EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 17828-44.2016.811.0041

Código: 1117805

 Vistos.

Inobstante a inércia da parte autora, intime-a pessoalmente, para 

manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art. 485, III, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 773532 Nr: 26691-28.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO - ICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE A. OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 13.352, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20572/O, RAFAELA VITORIA MENDES VOLCOV - OAB:17.893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 26691-28.2012.8.11.0041

Código 773532

Vistos.

Intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição e comprovantes 

de depósitos de fls. 112/116, bem como acerca da certidão de fl.117, 

requerendo o que de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 933119 Nr: 50986-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORINA PEDROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO MOREIRA DA COSTA, 

ARTUR SEVERINO DA SILVA, WILVAR ZAMINHAM, ELENICE BARBOSA 
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MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora 

ser intimada na pessoa de seu advogado para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1044105 Nr: 43505-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON LUCIO DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS SPE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAUJO - OAB:9098/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora 

ser intimada na pessoa de seu advogado para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1090800 Nr: 6465-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA VERAO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora 

para, querendo, impugnar a CONTESTAÇÃO, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 900184 Nr: 29972-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENICOLÓ E BEUTLER LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO BARBOSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395, 

JHONY NICACIO CLEMENTE - OAB:OAB/MT 18.294-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora 

ser intimada na pessoa de seu advogado para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1109037 Nr: 14273-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKI RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIELA PIZARRO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n. 14273-19.2016.811.0041

Código: 1109037

Vistos.

Trata-se de Ação de Monitória, em que o Condomínio Residencial Vila 

Verde promove em desfavor de Gabriela Pizarro Ferreira.

As partes apresentaram acordo às fl. 61/62, sob a alegação de satisfação 

da obrigação pela parte requerida. Requerem a homologação da presente 

transação e extinção do feito.

É o relatório. Decido.

Pelo exposto, HOMOLOGO o acordo firmado para que surta seus jurídicos 

e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante desta decisão e JULGO EXTINTO o processo, nos termos do 

artigo 487, inc. III, “b”, do Código de Processo Civil.

Não tendo ocorrido a citação da parte requerida, as despesas 

eventualmente existentes deverão ser suportadas pela parte autora. 

Todavia, as partes ficam dispensadas das custas remanescentes, se 

houver (art. 90, § 3º).

Dê-se baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe, ficando desde já autorizado o desarquivamento do feito 

a requerimento de qualquer das partes, sem ônus, até o prazo final do 

cumprimento do acordo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1147683 Nr: 30703-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON FERREIRA ALMANDES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora 

ser intimada na pessoa de seu advogado para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 806118 Nr: 12590-49.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS CARLOS MORAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n. 12590-48.2013.8.11.0041

Código 806118

Vistos.

Diante da desídia do autor, intime-o PESSOALMENTE para dar regular 

andamento ao feito, em 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se com URGÊNCIA, por trata-se de feito inserido na Meta 2/2017 

do CNJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 839331 Nr: 43862-61.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8506-A/MT

 Processo n. 43862-61.2013.811.0041

Código 839331

Vistos.

Diante da inércia da parte autora, intime-a pessoalmente, para 

manifestar-se acerca do prosseguimento do feito, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art. 485, III, CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 830818 Nr: 36512-22.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONICE COMINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA 

CATARINA, GUILHERME JOSÉ DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, EDIEL FABIAN DA SILVA - OAB:12350-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO GERALDO 

COUTINHO HORN - OAB:13.522-b

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas na 

pessoa de seus advogados, via DJE, para se manifestarem sobre 

apresentação dos honorários propostos pelo perito (valor R$ 5.000,00), 

no prazo de 05 (cinco) dias, postulando o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946125 Nr: 58081-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANESSA DE ABREU E CIA LTDA. -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YPE SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO HELENE LESSA - 

OAB:16633/MT, PAULO INACIO DIAS LESSA - OAB:13.887/MT, 

RICARDO F. DIAS DE BARROS - OAB:OAB/MT 18.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO CELESTINO CORREA DA 

COSTA NETO - OAB:4611-B/MT, RENATO VALERIO FARIA DE 

OLIVEIRA - OAB:12884-E

 Processo n. 580581-45.2014.8.11.0041

Código 946125

SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

proposta por WANESSA DE ABREU E CIA LTDA-ME em desfavor de YPE 

SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA – ME.

As partes formalizaram o acordo e o feito foi suspenso, como se infere da 

decisão de fl. 120.

À fl. 122 a exequente informou o cumprimento integral da obrigação e 

requereu a extinção do feito.

 É o relatório.

 Decido.

Verifica-se dos autos que houve o cumprimento integral da obrigação.

 Com estas considerações e fundamentos, JULGO EXTINTO o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

 Custas processuais e honorários advocatícios na forma convencionada 

(fl. 103/105).

Com a renúncia do prazo recursal e após o pagamento das custas 

processuais, arquivem-se os autos com as anotações e baixas devidas.

P.R.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929228 Nr: 48842-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAZARO RODRIGUES DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo n. 48842-17.2014.811.0041

Código 929228

Vistos.

Diante da decisão de fl.70, intime-se a ré para manifestar-se acerca do 

petitório de fls. 72/73, sob pena de concordância tácita.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1106417 Nr: 13135-17.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PONCE LEONES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKON ARANTES DE FREITAS RODRIGUES, 

ALEXANDRE HIPOLITO COELHO, UNIVERSAL COMERCIO E SERVIÇOS 

IMOBILIARIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO OSMAR PIZZATO - 

OAB:11.094

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo as partes requeridas serem 

intimadas na pessoa de seus advogados, para no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentarem resposta à Reconvenção da Reconvenção proposta 

pelo autor. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1071545 Nr: 56069-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA PINHEIRO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS - OAB:13.431-A

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes 

intimadas, por seus advogados, via DJE, para que informem sobre a 

possibilidade de composição para a solução da lide, trazendo aos autos 

eventual proposta de acordo por escrito. Caso contrário, já devem indicar 

provas, justificando-as, que pretendam produzir, tudo em dez (10) dias, 

sob pena de ter-se presumido sua intenção ao julgamento do processo no 

estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 714216 Nr: 7248-28.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSMEM AUGUSTO BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROGRAMA WALTER RABELO - TV RONDON, 

EMISSORA SBT, CUIABÁ, TV RONDON, EMISSORA SBT, CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS 

FERLETE - OAB:6404/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNEY LUIZ HEBERLE - 

OAB:15191, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:4877-A, JOÃO PAULO 

AVANSINI CARNELOS - OAB:10924, JORGE AUGUSTO BUZETTI - 

OAB:13977

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte requerida ser 

intimada na pessoa de seu advogado, para no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar memoriais finais. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
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 Cod. Proc.: 835958 Nr: 41018-41.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR DE OLIVEIRA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAT CELULAR - VIVO S/A, 

SERASA-CENTRALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE BANCOS SOCIEDADE 

ANÔNIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSA FERREIRA - 

OAB:14156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:OAB/MT13.333, DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17.826/A, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT, 

MIRIAM PERON PEREIRA CURIATI - OAB:104430/SP

 Nos termos da legislação vigente, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

de seu(s) advogado(s) e via Diário Eletrônico, para querendo, 

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 931113 Nr: 49888-41.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BNP, CERCIO DIAS PRADO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora 

ser intimada na pessoa de seu advogado para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 945919 Nr: 57950-70.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora 

ser intimada na pessoa de seu advogado para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 915051 Nr: 40197-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSUE BARROS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 162, § 4º do CPC, bem como no que dispõe o 

Provimento 56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte autora 

ser intimada na pessoa de seu advogado para se manifestar sobre o 

prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re querendo o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 8623 Nr: 11128-48.1999.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON DE OLIVEIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO FACTORING FOMENTO 

COMERCIAL LTDA,, CELSO LUIZ DUARTE BEZERRA, JOSÉ GUY VILLELA 

DE AZEVEDO FILHO, JOSÉ VALDIR JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LUIZ NUNES 

BERNAZZOLLI - OAB:10579 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte autora para 

no prazo de 05 (cinco) dias retirar o Edital Expedido, devendo ainda, 

comprovar sua publicação nos termos do disposto no art. 257, Parágrafo 

Único do NCPC. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 704305 Nr: 38993-60.2010.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAJORI IMOBILIÁRIA MARIA JOAQUINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BENETTI - 

OAB:3065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOUZA DE BARROS 

- OAB:3.947/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 6.487

 Ante o exposto, nos termos dos arts. 487, I c/c art. 700 do NCPC, REJEITO 

OS EMBARGOS MONITÓRIOS oferecidos por Marjori Imobiliária maria 

Joaquina Ltda nos autos da presente AÇÃO MONITÓRIA proposta por 

CARLOS ROBERTO RUVIERI DE SOUZA, para o fim de RECONHECER a 

existência da dívida comprovada por meio do cheque acostado à fl. 11, ai 

que DECLARO constituindo de pleno direito o título executivo judicial em 

favor do autor/embargado, nos termos do art. 702, §8º do CPC, cujos 

valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir do vencimento e 

acrescidos de juros moratórios a partir da citação, no patamar de 

1%.Condeno a Requerida/Embargante réu ao pagamento das custas 

processuais e na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, ante a natureza e importância da causa, o 

grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e 

o tempo despendido (art. 20 § 3º CPC).

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 327184 Nr: 441-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA LÚCIA GONÇALVES DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO SAUDER, CLAUDIO VILELA 

SAUDER, MARIA DE FATIMA SAUDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DULCE HELENA GAHYVA - 

OAB:7.699/MT, FRANCIELI BRITZIUS - OAB:19138, LAURA APARECIDA 

MACHADO ALENCAR - OAB:4.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO MARTINS FILHO - 

OAB:11.500, JUAN DANIEL PERON - OAB:7635, JUAN DANIEL PERON - 

OAB:7635/MT

 Defiro o pedido de SUSPENSÃO do andamento deste feito, arquivando-o 

provisoriamente de acordo com o que dispõe o artigo 921, III do Código de 

Processo Civil, ou até que a parte Credora localize bens em nome da parte 

devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 52531 Nr: 18038-71.2002.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IMIGRANTES LTDA, JOÃO 

RODER JUNIOR, WILMA CORREA RODER, JOÃO LUIZ BORGES DE PAULA, 

MARCIA MARIA DONIZETE R. DE PAULA, MARCOS ANTONIO RODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, ANTÔNIO JOÃO CARVALHO JÚNIOR - OAB:6232/MT, 

JOÃO BATISTA ALVES BARBOSA - OAB:4.945/MT, Luilson Barros 

Malheiros - OAB:5016/MT

 O pedido de fls. 570 já foi determinado nos autos de nº 223/2003 código 

121106.

Dessa forma, suspenso o feito até a avaliação do imóvel naqueles autos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 467530 Nr: 34262-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE TOLEDO MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EULES EDÉSIO ALVES SORNA, CREMILDA 

SORNA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IEDA APARECIDA LEITE DE 

ALMEIDA CALDEIRA - OAB:3979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT

 Defiro a penhora de penhora do imóvel de fls. 198, para tanto determino a 

expedição de termo de penhora, cabendo ao exequente a averbação no 

registro imobiliário competente (art. 844 CPC).

Expedido o referido termo, intimação a parte executada para querendo 

manifestar no prazo legal.

Decorrido o prazo sem manifestação, proceda-se a avaliação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 330026 Nr: 2038-98.2008.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO DE ANGELI NETO, ADRIANA 

RODRIGUES CELIS DE ANGELI, JOSE AUGUSTO RAMOS MARTIN, 

ISABELE FLOREZ DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO SERGIO FERREIRA MENDES - 

OAB:8909/MT, JULIANA ZAFINO ISIDODORO FERREIRA MENDES - 

OAB:12794-B/MT, MAX MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 166.

Oficie-se, procedendo-se com as cautelas de praxe.

Intime-se a parte exequente para providenciar a intimação do executado 

da referida penhora, em 05 (cinco) dias, oferecendo meios necessários e 

endereço atualizado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1032581 Nr: 37853-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE GOMES PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA MARIA ZATTAR - 

OAB:6094/MT, FERNANDA ARAUJO ROCHA OLIVEIRA - OAB:OAB 

11742

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Intime-se a parte autora para manifestar sobre o cumprimento voluntário 

conforme petição de fls. 207/211, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 460349 Nr: 29616-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCRACIO RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO NOGUEIRA COSTA - 

OAB:OAB/MS 8883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LOPES DA COSTA - 

OAB:8864, JONAS TAVARES TRANNIN - OAB:OAB 18.802/O

 Este processo de execução aguarda providencia da parte exequente que 

apesar de intimada via DJE, por seu procurador, quedou-se inerte, visto 

que não se manifestou nos autos, conforme relata a certidão lavrada nos 

autos.

Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do andamento deste feito, 

arquivando-o provisoriamente de acordo com o que dispõe o artigo 921, III 

do Código de Processo Civil, ou até que a parte Credora localize bens em 

nome da parte devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1118183 Nr: 17977-40.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S.A, MARIO MILTON V. FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU CUSTODIO FILHO, DIRCEU CUSTODIO 

FILHO, HERMES MOREIRA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA REGINA ALMEIDA 

FREITAS - OAB:9.454/MT, ROSEANY BARROS DE LIMA - OAB:7959

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 De acordo com o Provimento nº 004/2008 CGJ, remetam-se os autos ao 

Cartório Distribuidor, para que se proceda a redistribuição do presente 

feito a uma das Varas Especializadas em Direito Bancário, competente 

para o seu processamento.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 218189 Nr: 26868-36.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA PROFETA CARDOSO BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO PREZA 

DALTRO - OAB:7285/MT, LARISSA SHIMOYA - OAB:8480/MT, MAX 

MAGNO FERREIRA MENDES - OAB:8093/MT, RUY NOGUEIRA BARBOSA 

- OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de penhora do veículo.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação do veículo de fls. 

213.

Antes porém, intime-se a parte autora para efetuar o depósito de 

diligência, no prazo de 10 (dez) dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 318601 Nr: 21214-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Compromisso Arbitral->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAÚ S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTI FASHION WEAR, JACINTA DE 

ANDRADE SANTI, REZIEL SANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO SÉRGIO FEGURI - 

OAB:5490/MT
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 Intime-se a parte exequente para manifestar sobre a petição de fls. 197 e 

a resposta do Consorcio de fls. 198/199 no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 751989 Nr: 3785-44.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANEZIA DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se a parte executada, pelo correio via AR, para efetuar o 

pagamento da dívida no valor de R$ 30.215,86 no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de 

bens.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 121106 Nr: 9234-95.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO IMIGRANTES LTDA, JOÃO 

RODER JÚNIOR, WILMA CORRÊA ROEDER, João Luiz Borges de Paula, 

MARCOS ANTÔNIO RODER, MARCIA MARIA DONIZETE R. DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, CAROLINE OCAMPOS C. FACCHINI - OAB:7153/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DE CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL, Tatiana 

Xavier Checchin - OAB:6.030/MT

 Defiro o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado que deverá ser 

realizado por perito especializado, onde nomeio a empresa REAL BRASIL 

CONSULTORIA LTDA, com endereço à Av. Rubens de Mendonça (do 

CPA), nº. 1856 – SL. 408, Edifício Cuiabá Office Tower - Bosque da 

Saúde, CEP 78.050-000 -, Tel.: (65) 3052-7636.

Intime-se a empresa nomeada para apresentar o valor para realização da 

avaliação, no prazo de 10 (dez) dias, ficando o ônus para a parte 

executada.

Apresentado o valor intime-se a parte exequente a manifestar-se no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Havendo concordância intime-o para efetuar o pagamento, no prazo de 10 

(dez) dias.

Com o depósito, intime-se o avaliador a apresentar o laudo deverá ser 

entregue em 20 (vinte) dias, na qual autorizo a expedição de alvará ao 

perito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 814824 Nr: 21281-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS CÉSAR MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLDEN CAMINHÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:OAB/MT 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Este processo de execução aguarda providencia da parte exequente que 

apesar de intimada via DJE, por seu procurador, quedou-se inerte, visto 

que não se manifestou nos autos, conforme relata a certidão lavrada nos 

autos.

Sendo assim, determino a SUSPENSÃO do andamento deste feito, 

arquivando-o provisoriamente de acordo com o que dispõe o artigo 921, III 

do Código de Processo Civil, ou até que a parte Credora localize bens em 

nome da parte devedora e os indique nos autos.

Dê-se baixa no relatório mensal e aguarde-se a providência da parte 

interessada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 816301 Nr: 22747-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRÊS COMÉRCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HIGHOR DJAMILER MENDES 

SANTOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A

 Intime-se a parte executado, por advogado via DJE, para efetuar o 

pagamento da dívida no valor de R$ 5.605,81 no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 523, §1º, do CPC e penhora eletrônica de 

bens.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 13533 Nr: 14590-13.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUGUE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTOTA M. B. DA SILVA & CIA LTDA, 

RIVELI CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO G. DE ALMEIDA - 

OAB:4501-MT, SEM NOME - OAB:3168-B/MT

 Remetam-se os autos ao Distribuidor para excluir do polo passivo a 

empresa RIVOLI CONSTRUTORA conforme sentença de fls. 136.

Após retorne os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1078758 Nr: 684-57.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE 

CONSTRUÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENPA - ENGENHARIA E PARCERIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO PANTOLFI DE 

SOUZA - OAB:205379/SP, RODRIGO JOÃO ROSOLIM SALERNO - 

OAB:236958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCILLO FERNANDES DE 

FARIA - OAB:358251

 Consoante o teor petição de fls. 120, onde há relatos de processamento 

da Recuperação Judicial da empresa executada (proc. nº 

29997-63.2016.811.0041, cód. 1146110), bem como a determinação do 

Juízo da Primeira Vara Cível desta Comarca para a suspensão de todas as 

ações e execuções, determino a suspensão do presente feito até o fim do 

.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias após o decurso 

do prazo, informar aos autos o interesse no prosseguimento do feito, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 708584 Nr: 1722-80.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO GOMES DE AZEVEDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - 

OAB:4344-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Celso Gomes de 

Azevedo em face de Banco Bradesco S/ADeterminado a remessa dos 

autos ao contador judicial, este apresentou os cálculos de fls. 151/152.A 

parte executada discorda dos cálculos.A discordância do executado é 

destituída de fundamento....)Os cálculos foram realizados de acordo com 

as decisões proferidas nos autos, sendo aplicado os índices legais e 

técnicas contábeis pertinentes.Dessa forma, HOMOLOGO os cálculos 

apresentados as fls. 151/152 pelo contador judicial.Intime-se o executado 

para efetuar o pagamento do saldo devedor no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de penhora, com as correções legais até o seu 

pagamento.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1045778 Nr: 44279-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTANA TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM RIBEIRO DA COSTA, JOSE ALVES 

DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON POMBALINO JUNIOR - 

OAB:323396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, em cinco dias, 

para fins de saneamento do processo.

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 837822 Nr: 42567-86.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA DI CAPRI, CHRISTIAN 

LAERT CAMPOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB CUIABÁ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Cláudio Cardoso Félix - 

OAB/MT 12.004 - OAB:, Dr.ª Natália Ramos Bezerra Regis - OAB/MT 

12.048 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos em correição

Dar, cumulada com pedido de concessão liminar e ainda indenização por 

danos materiais proposta pelo Condomínio Residencial Villa Di Capri contra 

a CAB, onde reclama da deficiente prestação de serviço de água.

Foi concedida a antecipação de tutela consistente na determinação da ré 

reestabelecer o fornecimento continuo e eficiente de água no imóvel da 

autora.

O feito teve regular tramitação com oferecimento de defesa, agravo retido 

e impugnação.

Na audiência preliminar as partes pugnaram pela produção de prova oral.

É o breve relato. Decido.

Não há preliminares e as partes estão devidamente representadas, razão 

pela qual dou o feito por saneado.

O ponto controvertido consiste na prestação pela ré, de água suficiente e 

de forma contínua para atender as necessidades do condomínio autor. E, 

diante da relação de consumo, defiro a inversão do ônus da prova, 

cabendo à ré provar a efetiva prestação do serviço.

Havendo pedido de prova oral, defiro o pedido de depoimento pessoal do 

sindico do autor, do representante da ré e da oitiva de testemunhas.

Designo o dia 04/04/2017 às 16:00 horas para a audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se as partes pessoalmente para vir e a depor na audiência de 

instrução, sob pena de confissão.

As testemunhas deverão ser arroladas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 357, §4º, NCPC. E, nos termos do art. 455 do 

NCPC, “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.”.

Cumpra-se com urgência. Processo incluso na Meta 02 do CNJ.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 795416 Nr: 1749-92.2013.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO EGUNI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEICULOS LTDA- ME, ANTONIO 

CESAR ALVES DUARTE, FRANCISCO TOMAZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO T. ALMEIDA DA 

SILVA - OAB:4677/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667/MT, MIKAEL 

AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:

 Vistos em correição.

Certifique se os réus/fiadores Antonio Cesar Alves Duarte e Francisco 

Tomaz da Silva foram citados e ofertaram defesa, juntando eventual 

petição aos autos.

Na hipótese de os fiadores não terem citados, diga o autor em cinco dias.

Certifique se a ré/reconvinte Campos Veículos Ltda. atendeu ao chamado 

judicial de p. 259.

A petição de p. 261/262 não está assinada. Assim, intimem-se os patronos 

do autor para assiná-la, em cinco dias.

Após, concluso para ordenação do procedimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1158988 Nr: 35501-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELEON BISPO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUELA KRUEGER - 

OAB:17.902/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANY RENATA CÁCERES DE 

SOUZA - OAB:16645, CAROLINA ROSSETO SANCHES - OAB:19142

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a ré não está devidamente representada nos autos, 

deixo de homologar o acordo.

 Intime-se para, em 15 dias, regularizar sua representação processual.

 Após, concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1161892 Nr: 36712-24.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTAVIO ALVES FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANY RENATA CÁCERES DE 

SOUZA - OAB:16645, CAROLINA ROSSETO SANCHES - OAB:19.142-O

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 34 de 498



 Vistos em correição.

Tendo em vista que a ré não está devidamente representada nos autos, 

deixo de homologar o acordo.

 Intime-se para, em 15 dias, regularizar sua representação processual.

 Após, concluso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1159485 Nr: 35723-18.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO BETI DE DEUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIANY RENATA CÁCERES DE 

SOUZA - OAB:16645, CAROLINA ROSSETO SANCHES - OAB:19142

 Vistos em correição.

Tendo em vista que a ré não está devidamente representada nos autos, 

deixo de homologar o acordo.

 Intime-se para, em 15 dias, regularizar sua representação processual.

 Após, concluso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1161494 Nr: 36567-65.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE CICERO APOLINÁRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos em correição.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 4487, inc. III, alínea b, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

 Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento, conforme acordado.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1155336 Nr: 34061-19.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTIMIRO MOREIRA TANAKA

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

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

OAB:20.957-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Vistos em correição.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 4487, inc. III, alínea b, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

 Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento, conforme acordado.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 423968 Nr: 8212-55.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENOCIL GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 471118 Nr: 6636-81.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDICEIA NILZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROTIDES SIQUEIRA CAVALCANTI E S/ 

MULHER, MARIA DO CARMO CAVALCANTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ARTHUR DA ROCHA 

CAPILÉ - OAB:6187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS BRITO 

REBELLO - OAB:6024

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para que se manifeste sobre o retorno do mandado, 

devendo requerer o que entende por direito.

 Em nada sendo requerido, intime-se pessoalmente a exequente para que 

de prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1120726 Nr: 19087-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALAI MANSO HOTEL RESORT S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RN COMERCIO VAREJISTA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ALVES SILVA - 

OAB:11.800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

A impugnação a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 93410 Nr: 3990-98.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO TREVISAN FREITAS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SILVA VRUCK ROSS - 

OAB:5968/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 4.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para que, no prazo legal, recolha a diligencia para 

cumprimento do mandado acostado na contracapa dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 844763 Nr: 48563-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON VIEIRA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS AURELIO PEDROZO ROMERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 35 de 498



Intime-se o exequente para que se manifeste sobre a certidão do oficial de 

justiça retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 808228 Nr: 14699-36.2013.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVOPA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL A. H. NEIVA DE LIMA - 

OAB:23.378/PR, TIAGO NUNES E SILVA - OAB:57892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Trata-se de cumprimento de sentença, assim, promovam-se as devidas 

anotações na capa dos autos e sistema Apolo.

Certifique-se se o executado atendeu ao chamado judicial.

Em sendo negativo, intime-se o exequente para requerer o que entende 

por direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 893793 Nr: 25768-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVO SABOR REFEIÇÕES COLETIVAS ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOTÉRMICA R. J. MONTAGENS E 

ISOLAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667/MT, 

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o exequente para que se manifeste sobre o retorno do mandado, 

devendo requerer o que entende por direito.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1165229 Nr: 38032-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE MARTINS FONTES - 

OAB:11423-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se o autor para que se manifeste sobre o retorno do A.R. de citação 

com a marcação “mudou-se”.

 Consigno que deverá este, desde logo, informar o endereço atualizado da 

parte adversa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 96068 Nr: 5861-95.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Malene Machado de Almeida

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

OAB:8361/MT, DANIELA FERNANDES - OAB:5.991/MT, GERALDO 

CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 4.032, NILTON LUIS FERREIRA 

DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Certifique-se se houve a devolução do mandado.

Após, intime-se o autor para se manifestar, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1095399 Nr: 8564-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAÇÕES MT INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, 

LUCAS RODRIGUES ALVES REAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA PATRICIA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO AFFONSO DIEL - 

OAB:19.144/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Constatado pelo Oficial de Justiça o preenchimento dos requisitos 

autorizadores do art. 252 do CPC/15, fica desde já autorizada a citação do 

executado por hora certa.

Intime-se o exequente para que, no prazo legal, recolha a diligencia para 

cumprimento do mandado acostado na contracapa dos autos.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 881438 Nr: 17657-58.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE ASFALTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA TRES IRMAOS LTDA, 

CARLOS EDUARDO AVALONE, MARCELO AVALONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU MARCELO HOFFMANN - 

OAB:16538, ISABELLA BRUNA LEMES PEREIRA - OAB:36.930, LIVIA DE 

ANDRADE RODRIGUES - OAB:OAB/GO 26.302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intimem-se as partes para que informem se houve êxito na tentativa de 

composição.

Em caso negativo, deverá a parte exequente, no prazo legal, requerer o 

que entende por direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 813156 Nr: 19637-74.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO RAIMUNDO FELIX

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em correição.

Considerando que a prestação jurisdicional atingiu seu objetivo, que é o 

cumprimento da obrigação, tendo em vista o deposito da quantia pleiteada 

e o levantamento pelo beneficiário, a extinção do feito se impõe.

Pelo exposto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquive-se.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 741791 Nr: 38635-61.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUISA SOUZA XAVIER - 

OAB:4362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos em correição.

Considerando que o recurso de apelação foi parcialmente provido (p.272), 

bem como diante da certidão de trânsito em julgado de p 274, intimem-se 

as partes para que, em 05 (cinco) dias, requerer o que de direito.

Em nada sendo requerido, certifique-se e arquive-se com as cautelas de 

praxe.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 912249 Nr: 38343-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTINA APARECIDA GONÇALVES PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos em correição.

Intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões.

Em seguida, cumpra-se o que determina o § 3º do art. 1.010 do CPC/15.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 405379 Nr: 36954-27.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO FELTRIM DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

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

OAB:8.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em correição.

Intime-se o recorrido para apresentar suas contrarrazões.

Em seguida, cumpra-se o que determina o § 3º do art. 1.010 do CPC/15.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 270976 Nr: 2797-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR SEBASTIÃO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRIS DIAS GONÇALVES BENDÔ 

- OAB:9486

 Vistos em correição.

 Trata-se de cumprimento de sentença em que o executado não respeitou 

o acordo.

 O executado, intimado, efetuou o pagamento da obrigação e requereu a 

liberação dos valores bloquados à p. 95/95-verso.

 O exequente concordou com o valor pago e requereu seu levantamento.

 É relatório. Decido.

Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Libere-se o valor pertencente à executada, como requerido.

 Expeça-se alvará em favor do exequente.

Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1117111 Nr: 17523-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBS PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADOS DIA D LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ FONTOLAN 

SCARAMUZZA - OAB:220482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, procedo a intimação da parte autora para juntar o 

comprovante original da diligência, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 756774 Nr: 8905-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE LOURDES MONTEIRO SILVA, MIHARU 

SOGABE, ELISA KASUKO SOGABE MASSUDA, JOSITA SOUZA DA 

GAMA, FLÁVIO VENTURINE MARTINEZ, NEUZA MARIA FERREIRA, JOÃO 

ABADIA MARTINS, MIHARU SOGABE, ANA ELIZABETE GAMA DE SOUZA, 

MARIA LAZARA FERREIRA SILVA, NOELIA RAUSCHKOLB, SONIA MARIA 

LIMA DIAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 8905-68.2012.811.0041

Código 756774

Vistos em correição.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp. 1.438.263/SP, 

determinou a suspensão dos cumprimentos de sentença de ação coletiva 

até decisão final do recurso repetitivo que trata da legitimidade ativa de 

não associado para a liquidação de sentença/execução da sentença 

coletiva.

Dessa forma determino a suspensão do processo até decisão final do 

citado Recurso Especial.

Intimem-se.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 151107 Nr: 638-64.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato de P. Bonilha - 

OAB:3.844-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO PALMEIRA NETO - 

OAB:8348/MT, Patrícia Quessada Milan - OAB:7131/MT

 Processo nº. 638-64.1999.811.0041 - Código 151107

Vistos em correição.

O prazo de suspensão requerido pelo exequente se findou, e as partes 

não informam a existência de acordo, devendo o feito ter seu regular 

processamento.

A p.688/692 o executado clamou por nova avaliação do imóvel penhorado.

O art. 873 do CPC/15 prevê:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

(...)

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou 

diminuição no valor do bem”

Nota-se que o imóvel penhorado a p. 290/296 foi avaliado no ano de 2004, 

contudo, a valorização real dos imóveis em Cuiabá-MT, após a realização 

da Copa do Mundo de 2014 superou aos índices aplicados na atualização 

apresentada a p.600.

Assim, DEFIRO o pedido de nova avaliação e nomeio como perito avaliador 

do juízo a Sra. Cristhiane Botelho de Campos Coelho, brasileira, corretora 

de imóveis registrada no CRECI-MT 6475, com endereço profissional na 

Av. Mato Grosso, n° 619, Centro Norte nesta Capital, Tel: 65-9981-6993, 

e-mail:crisbotelhostore@hotmail.com, a qual deverá realizar a avaliação do 

imóvel penhorado nos autos as p 290/296.

Tendo o executado clamado por nova avaliação, esta deverá correr a seu 

custo, nos termos do art. 95 do CPC/15.

Intime-se a perita para cumprir ao encargo que lhe é acometido, 

independentemente de termo de compromisso, nos termos do artigo 466 

do Código de Processo Civil/2015, bem como para declinar a sua 

pretensão de honorários.

Após, intime-se a executada para depositar os honorários periciais, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se as partes para indicarem assistentes técnicos e quesitos, caso 

queiram, conforme estabelece o artigo 465, parágrafo 1º, do CPC, no 
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prazo de 15 (quinze) dias.

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo.

Cumpram-se as determinações acima. Após, solicite-se a perita nomeada, 

via e-mail, local e data para o início da perícia.

Intimem-se todos.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 787685 Nr: 41607-67.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR VIEIRA DE BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Processo nº. 41607-67.2012.811.0041 - Código 787685

Vistos em correição.

A pericia anteriormente designada não foi realizada em razão do não 

comparecimento do autor.

Requisite-se ao perito nomeado, via e-mail funcional ou telefone, nova data 

para a realização da pericia deferida.

Após, intime-se o autor para comparecer na data, horário e local 

designado para a realização da pericia.

Consigne que o não comparecimento do autor na pericia designada poderá 

gerar a improcedência dos pedidos iniciais.

Intimem-se todos para o início dos trabalhos periciais.

Cumpra-se expedindo o necessário e com URGENCIA processo incluso na 

Meta 02/2017 do CNJ.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 845470 Nr: 49171-63.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO PIRES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILSE FRANCISCO, EDSON ARLINDO 

PEREIRA DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZETE FATIMA REGINATO 

BAGATELLI - OAB:16.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA ZORAIDE DE MORAES 

- OAB:191021

 Vistos em correição.

O AR de citação endereçado ao denunciado foi recebido por terceiro (p. 

82).

Assim, intimem-se as partes para ciência e manifestação, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 834504 Nr: 39840-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KATIA APARECIDA DA SILVA NUNES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO BRASILEIRO DE TERAPIA 

ALTERNATIVA - IBTA, CLÔ GUILHERMINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO DE SOUZA SILVA - 

OAB:19.148, Raian Teodoro Lima - OAB:17888 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Henrique Alves Ferreira 

Neto - OABMT 3.837 - OAB:, ROSELI RAQUEL RICAS - OAB:16264/O

 Vistos em correição.

Em atenção ao principio do contraditório, intime-se a autora para se 

manifestar sobre o documento juntado à p. 212/214, em dez dias.

Após, concluso para ordenação do procedimento ou julgamento 

antecipado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 803874 Nr: 10332-66.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO BOTELHO MERTHAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO.CREDITO C.V. SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS 

E TELEATENDIMENTOS LTDA, REINALDO ALVES DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA - 

OAB:11.752 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BARBOSA LIMA - 

OAB:158.673/SP

 Vistos em correição.

Trata-se de ação anulatória de contrato de franquia c/c indenização por 

danos morais e materiais.

 Não há preliminares e as partes estão devidamente representadas, razão 

pela qual dou o feito por saneado.

O ponto controvertido consiste na existência de vicio de consentimento no 

distrato firmado entre as partes; se a ré transferiu o Know how e 

treinamento ao autor e a existência de dano material e moral à ser 

ressarcido.

Havendo pedido de prova oral, defiro o pedido de depoimento pessoal do 

autor, do representante da ré e da oitiva de testemunhas.

Designo o dia 03/05/2017 às 14:00 horas para a audiência de instrução e 

julgamento.

Intimem-se as partes pessoalmente para vir e a depor na audiência de 

instrução, sob pena de confissão.

As testemunhas deverão ser arroladas no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 357, §4º, NCPC. E, nos termos do art. 455 do 

NCPC, “Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por 

ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.”.

Cumpra-se com urgência. Processo incluso na Meta 02 do CNJ.

Intimem-se todos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 809807 Nr: 16293-85.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGUILENE JOARES CAVASSANI ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS - OAB:17049/O, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos em correição.

 Trata-se ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença em que 

a executada efetuou o pagamento integral da obrigação.

 A exequente requereu o levantamento dos valores.

 É relatório. Decido.

Passo a analisar esta ação de cobrança conforme me permite o art. 4º c/c 

12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

 Expeça-se o competente alvará, como requerido.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1096304 Nr: 8975-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL SOLAR DO PANTANAL, 

RAUL JACOB BRENNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPREENDIMENTO COMERCIAL VITÓRIA SPE 

LTDA EPP, MARILENA APARECIDA RIBEIRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CLÉCIO FERLIN - 
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OAB:12.564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEVERTON SILVA DE JESUS 

- OAB:9946/MT

 Certifico e dou fé que, procedo a intimação da parte autora para efetuar o 

pagamento de honorários periciais no valor de R$6.000, no prazo de 05 

dias.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 953686 Nr: 1870-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BMW LEASING DO BRASIL S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:27.282/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte requerida para se 

manifestar acerca da petição de fls. 93/96.

Mariana Moraes Teixeira

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 853500 Nr: 56176-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX GABRIEL MOTA SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. M. FOLINI COBRANÇAS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIANE PEREIRA BET - 

OAB:15.487-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVALLE AGUSTINHO FILHO - 

OAB:128.125

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial da Ação de 

Anulabilidade de Ato jurídico c/c Declaratória de Inexistência de Débito e 

Indenização por Danos Morais ajuizada por Max Gabriel Mora Sales em 

face de L.A.M. Folini Cobranças ME, para: 01) Declarar a nulidade do 

negócio jurídico e a inexistência do débito mencionado na inicial, tornando 

definitiva a tutela antecipada deferida em fls. 35/36; 02) Condenar a 

Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

reparação por danos morais sofridos pelo Requerente, com a incidência 

de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e 

correção monetária pelo índice INPC desde a prolação da presente; e, 03) 

Condenar a Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como em honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 

85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitado em julgado a presente, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1161110 Nr: 36427-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MACHO QUIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADELIANA APARECIDA DE 

CASTRO, ANA CELIA VARGAS DE CASTRO, ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE XAVIER RIBEIRO - 

OAB:19465/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O requerente pugnou em audiência de conciliação (fl. 60) a 

reconsideração da decisão de fls. 52/55, que indeferiu a tutela de 

evidência reivindicada, em razão da juntada aos autos, em fl. 68, da 

declaração da representante da inventariante do Espólio de Adeliana 

Aparecida de Castro, reconhecendo a venda e pagamento do automóvel 

descrito na inicial.

Contudo, verifica-se que a tutela de evidência pleiteada foi indeferida 

porque o contrato de compra e venda do veículo foi firmado com pessoa 

jurídica estranha à lide, senão veja trecho da referida decisum:

“(...)

Todavia, observa-se que o contrato de compra e venda de veículo usado, 

juntado às fls. 22/25, sequer foi firmado com a falecida, e sim com a 

empresa de revenda de veículos Marquinho Automóveis LTDA, fato 

indicado pelo próprio autor na inicial à fl. 05.” – sic fl. 54.

Logo, entendo que a simples declaração com firma reconhecida em 

cartório, conforme juntada em fl. 68, não é documento hábil para 

deferimento da tutela de evidência, como faz crer o requerente.

Sendo assim, ausentes os requisitos exigidos no artigo 311, inciso IV, do 

Código de Processo Civil, mantenho a decisão de fls. 52/55 por seus 

próprios fundamentos.

Aguarde o decurso de prazo para apresentação da defesa.

 Após, abra-se vistas dos autos ao requerente.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 734983 Nr: 31322-49.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMC - FOMENTO MERCANTIL DE CRÉDITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RÚBIA FERRETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURO JOSÉ DA MATA - 

OAB:OAB/MT 3.774, LEVI MACHADO DE OLIVEIRA - OAB:2.629/MT, 

THAÍS HELENA MARQUES DE SOUZA - OAB:6897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e 6.1 (CNGC/MT, 

itens 6.16.7.3 e 6.16.6), IMPULSIONO o presente feito, para proceder a 

intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência nos termos 

da Portaria 64/2013/DF/DCM, publicada no DJE 9129, disponibilizado 

5/8/2013, página 125, a qual veda a apresentação de cópia de depósitos, 

de segunda via de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line a serem depositados no Banco do Brasil, Agência 

3834-2, conta corrente 14.239-5, CNPJ 01.267.533/0001-15 – Diretoria do 

Fórum

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1032614 Nr: 37885-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL E COMERCIAL LTDA, 

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACY FRANCISCO DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e 6.1 (CNGC/MT, 

itens 6.16.7.3 e 6.16.6), IMPULSIONO o presente feito, para proceder a 

intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência nos termos 

da Portaria 64/2013/DF/DCM, publicada no DJE 9129, disponibilizado 

5/8/2013, página 125, a qual veda a apresentação de cópia de depósitos, 

de segunda via de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line a serem depositados no Banco do Brasil, Agência 

3834-2, conta corrente 14.239-5, CNPJ 01.267.533/0001-15 – Diretoria do 

Fórum

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 316982 Nr: 20393-93.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/C 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA ROSA NICANOR DE 

SOUZA - OAB:13889/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e 6.1 (CNGC/MT, 

itens 6.16.7.3 e 6.16.6), IMPULSIONO o presente feito, para proceder a 

intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência nos termos 

da Portaria 64/2013/DF/DCM, publicada no DJE 9129, disponibilizado 

5/8/2013, página 125, a qual veda a apresentação de cópia de depósitos, 

de segunda via de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line a serem depositados no Banco do Brasil, Agência 

3834-2, conta corrente 14.239-5, CNPJ 01.267.533/0001-15 – Diretoria do 

Fórum

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1101018 Nr: 10962-20.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, CELIS SANTIN BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAG PAR S/A PARTICIPAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 74/75, determino que se proceda a busca junto ao 

Infojud acerca do endereço da parte Requerida.

 Das informações, manifeste-se a requerente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 386551 Nr: 22278-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA HELENA CORRÊA DE SOUZA ARANA

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

OAB:9237, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro a expedição do ofício às cooperativas de crédito, pois as mesmas 

estão vinculadas Banco Central e, portanto, foram alvos da tentativa de 

bloqueio de valores via Bacenjud (fls.116/117).

Defiro, a busca de informações via sistema Infojud. Assim, proceda-se à 

busca das declarações de imposto de renda do executado junto à receita 

federal, devendo tais documentos permanecerem em pasta sigilosa nesta 

Secretaria.

Das informações acima, intime-se o exequente para que manifeste, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1078093 Nr: 275-81.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILO SANTOS DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.

WILDERSON CARVALHO

 ESTAGIÁRIO DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 242112 Nr: 10672-54.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON MARCOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INFO-WAVE INFORMATICA E SUPRIMENTOS 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER NOVAES SANTA ROSA - 

OAB:6277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Solange Silva Ribeiro - 

OAB:72579/MG

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e 6.1 (CNGC/MT, 

itens 6.16.7.3 e 6.16.6), IMPULSIONO o presente feito, para proceder a 

intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência nos termos 

da Portaria 64/2013/DF/DCM, publicada no DJE 9129, disponibilizado 

5/8/2013, página 125, a qual veda a apresentação de cópia de depósitos, 

de segunda via de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line a serem depositados no Banco do Brasil, Agência 

3834-2, conta corrente 14.239-5, CNPJ 01.267.533/0001-15 – Diretoria do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 301226 Nr: 13925-16.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLINA PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR CENTRO SUL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILA DE MOURA BOURET 

- OAB:8476

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e 6.1 (CNGC/MT, 

itens 6.16.7.3 e 6.16.6), IMPULSIONO o presente feito, para proceder a 

intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência nos termos 

da Portaria 64/2013/DF/DCM, publicada no DJE 9129, disponibilizado 

5/8/2013, página 125, a qual veda a apresentação de cópia de depósitos, 

de segunda via de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line a serem depositados no Banco do Brasil, Agência 

3834-2, conta corrente 14.239-5, CNPJ 01.267.533/0001-15 – Diretoria do 

Fórum.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 853903 Nr: 56517-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AD SUAVE COMERCIO DE COLCHOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço tão somente via sistema Infojud, conforme 

requerido em fl. 110.

 Das informações, manifeste a exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 14782 Nr: 5934-04.1998.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA NERY NEVES DOS REIS

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

OAB:3056/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 40 de 498



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora.

Defiro, ainda, a busca de informações via sistema Infojud. Proceda-se à 

busca das declarações de imposto de renda do executado junto à receita 

federal, devendo tais documentos permanecer em pasta sigilosa nesta 

Secretaria.

Com o resultado, intime-se o exequente para que manifeste, no prazo 

legal.

Sendo positiva a penhora de veículos, intime-se a executada.

 Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 25796 Nr: 4778-78.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA CHRISTINA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - 

OAB:4070/MT, JOMAS FULGÊNCIO DE LIMA JUNIOR - OAB:11.785/MT, 

JOSÉ TADEU RODRIGUES DE AMORIM - OAB:4536/MT, RONIMÁRCIO 

NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA CRISTINA L. SILVA PENHA - 

OAB:9187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME PEDROSO DA 

COSTA RIBEIRO - OAB:13.389/MS

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, itens 7.2.2 e 6.1 (CNGC/MT, 

itens 6.16.7.3 e 6.16.6), IMPULSIONO o presente feito, para proceder a 

intimação da parte autora, para efetuar o depósito da diligência nos termos 

da Portaria 64/2013/DF/DCM, publicada no DJE 9129, disponibilizado 

5/8/2013, página 125, a qual veda a apresentação de cópia de depósitos, 

de segunda via de comprovantes de depósitos efetuados por meio de 

envelopes, bem como comprovantes de depósitos/transferências 

realizados on-line a serem depositados no Banco do Brasil, Agência 

3834-2, conta corrente 14.239-5, CNPJ 01.267.533/0001-15 – Diretoria do 

Fórum

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 25200 Nr: 8310-26.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVÓDIO TEODORO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:2615/MT, MARCELO ZANDONAI - OAB:4.266/MT, ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME - OAB:6.763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: norival nunes - OAB:11.550

 Vistos etc.

Defiro a busca de veículos junto ao Sistema RENAJUD, que caso positiva 

servirá o respectivo extrato de termo de penhora.

Sendo positiva a penhora de veículos, intime-se a executada.

 Das informações, manifeste-se a exequente.

Quanto ao pedido de penhora online, indefiro, pois trata-se de buscas 

exclusivas para Instituições Financeiras.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 87208 Nr: 10040-67.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIVENDAS COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 

DESCARTÁVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM LUCIA BORBA DE PAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA CACALLARI REZENDE - 

OAB:6.057-MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR CORREA DA ROCHA - 

OAB:4546/MT, LUCIANA ALVES RODRIGUES - OAB:826

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido 

em fl. 104, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora.

Caso positiva a penhora, intime-se o executado.

Do resultado, manifeste o exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 340027 Nr: 10346-26.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMAR FERREIRA CALDAS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO REIS BREGUNCI - 

OAB:9962/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA 

- OAB:12.480-E/MT, MIGUEL JUARES RAMIRO ZAIM - OAB:4.656/MT, 

RODRIGO SPADA SALGUEIRO - OAB:282953/SP, THIAGO RIBEIRO - 

OAB:13293/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

promovo a intimação da parte Requerida para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito e requerer o que de direito no prazo de cinco 

dias, ficando ciente de que não havendo manifestação os autos 

retornarão ao arquivo.

Luciene Messias de Brito

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 857780 Nr: 60009-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIDWAY S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA FRANCISCO DE 

MELO FRANCO - OAB:MT14542-A, NELSON WILIANS FRATONI 

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

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128341

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial 

da Ação ajuizada por Maria José Marques da Silva em face de Midway 

Financeira, para: 01) Declarar a inexistência do débito mencionado na 

inicial e condenar a requerida a restituição da referida importância, de 

forma simples, acrescido de correção monetária pelo índice INPC-IBGE 

desde o pagamento indevido e juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês desde a citação; 02) Rejeitar o pedido de indenização por danos 

morais; e, 03) Condenar a Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que arbitro 

em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8º c/c artigo 86, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, devendo a 

importância ser revertida à Defensoria Pública.Transitada em julgado a 

presente, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 895183 Nr: 26635-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA APARECIDA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARGILAN BORGES CINTRA - 

OAB:9150 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 41 de 498



SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca do 

laudo pericial, no prazo de 05 (cinco) dias.

WILDERSON CARVALHO

 ESTAGIÁRIO DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 243248 Nr: 11707-49.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCEU VICENTE LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANSELMO GUIDES, IEDA MARIA TERSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 4.032, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Vistos etc.

Defiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD, conforme requerido 

em fl. 292/293, que caso positiva servirá o respectivo extrato de termo de 

penhora.

Caso positiva a penhora, intime-se o executado.

Do resultado, manifeste o exequente.

Intime-se o exequente para manifestar acerca do pedido de designação de 

audiência de conciliação proposta pelo executado, conforme fl. 294.

 Após, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1080790 Nr: 1945-57.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENASCE JOAIS LTDA, SPC - CDL CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço via sistema Infojud, conforme requerido em fl. 

28.

 Das informações, manifeste o requerente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 326092 Nr: 25783-44.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO BUMLAI MARQUES - ME, RODRIGO 

BUMLAI MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte autora, para se manifestar sobre a informações prestadas pela 

Receita Federal e requerer o que de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 329375 Nr: 1579-96.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE RADAEL PINHO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte autora, para se manifestar sobre a informações prestadas pela 

Receita Federal e requerer o que de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 14782 Nr: 5934-04.1998.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA NERY NEVES DOS REIS

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

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte autora, para se manifestar sobre a informações prestadas pela 

Receita Federal e requerer o que de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 386551 Nr: 22278-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA HELENA CORRÊA DE SOUZA ARANA

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

OAB:9237, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do item 7.5.2 do Provimento 

56/2007-CGJ, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da 

parte autora, para se manifestar sobre a informações prestadas pela 

Receita Federal e requerer o que de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1100382 Nr: 10714-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DORALICE SOUZA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEIDEUNICE LOPES - 

OAB:17.890/MT, ROBSON PADILHA ALVES - OAB:OAB/MT.18.340-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço, todavia, via sistema Infojud conforme 

requerido em fls. 28/29.

 Das informações, manifeste o requerente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 449545 Nr: 22477-62.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCREMAX CONCRETO E ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANA AUTO SERVIÇO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, FABIO LUIS MELLO OLIVEIRA - 

OAB:6848-MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - OAB:57596/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço dos executados via sistema Infojud, conforme 

requerido em fl. 110.

 Das informações, manifeste o exequente.
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Por outro lado, indefiro o pedido de expedição de ofício junto a Junta 

Comercial do Estado de Mato Grosso, por se tratar de diligência da parte 

exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 731270 Nr: 27387-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:, 

MICHEL MOREIRA DE MELLO JÚNIOR - OAB:MS/15.354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER BERNARDES - 

OAB:15.604 OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente, IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente, via DJE, para, querendo, no 

prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Mariana Moraes Teixeira

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 924603 Nr: 46229-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO UBIRAJARA CANDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - 

OAB:11.439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte requerente, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 868638 Nr: 8465-04.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:15728

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que o feito foi encaminhado equivocadamente ao Perito Flavio 

Ribeiro de Mello, assim faço o desentranhamento da peça de fls. 175 e 

torno sem efeito a certidão de fs. 176 que intimou as partes para 

comparecerem à pericia designada para o dia 23/02/2017, intimando as 

partes acerca desta certidão.

7ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 794299 Nr: 613-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO NAKAMURA FILHO, JOSÉ RIBEIRO GABALDO, 

ESPÓLIO DE CHAFIK JABALI, MARIA DE LOURDES GUIMARÃES JABALI, 

CHIRLEY RODRIGUES TAVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PULCHERIO CESPEDES 

- OAB:13717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal manifestar-se quanto a 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 768757 Nr: 21668-04.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: 707 VEÍCULOS USADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA ARAUJO NASCIMENTO MISE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA TENUTA PORTELA - 

OAB:10.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Certifico o decurso de prazo para manifestações referentes ao 

despacho/intimação de fls. 101. No ensejo, procedo a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, promover o regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 461365 Nr: 30336-32.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA MARGARETE COSTA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POUPEX ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E 

EMPRÉSTIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE CRISTINA COSTA 

RANGEL - OAB:6.983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DE ALMEIDA COSTA 

- OAB:OAB/DF 24.378, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT

 Certifico que, encaminho intimação do requerido para, proceder o 

depósito dos honorários periciais conforme a proposta apresentada nas 

fls. 280/283.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 462246 Nr: 30913-10.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YURI DE OLIVEIRA BENNEMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES BENNEMANN, VANDERLEI 

MARQUEZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REALINO DA ROCHA BASTOS - 

OAB:5713, SAULO AUGUSTO C. R. BANDEIRA BASTOS - OAB:10525 

MT, THALES AUGUSTO CALDEIRA DA BASTOS - OAB:8.586/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO MATIAS - OAB:1857/MT, 

WILSON DA COSTA LOPES - OAB:9926/PR

 certifico que encaminho a presente imtimação ao advogado :Alvino 

rodrigues da silva neto, para devolver o processo no prazo de 3 (três) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1140788 Nr: 27744-05.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDEMIR MARCOS MARCIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON WENDEL CASTRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACQUELINE CANDIDO DE 

SOUZA - OAB:20282/O

 Código: 1140788

 Vistos, etc.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto pelo 

Embargante, em face da sentença de fls. 53, alegando a existência de 
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erro material, na medida em que providenciou a emenda da inicial, com o 

devido recolhimento das custas processuais, todavia, a petição de 

emenda foi autuada como se fosse nova demanda de embargos à 

Execução, conforme se observa no apenso de código 1145546.

Requer a reforma da sentença para o prosseguimento destes Embargos 

de Devedor.

É o relato do necessário.

Decido.

Com razão o embargante.

 A toda evidência houve falha na autuação da petição de emenda à inicial 

deste processo, como se novo processo fosse, não merecendo o 

assunto maiores elucubrações.

Nesse contexto, detectado o erro material apontado pelo Embargante, 

JULGO PROCEDENTE o recurso de Embargos Declaratórios, e em 

consequência, REVOGO a sentença de fls. 53, determinando o 

prosseguimento destes Embargos.

Translade-se todos os documentos do feito em apenso (código 1145546), 

para estes autos (fls. 04/27), mediante substituição por fotocópias.

Em seguida, promova-se o cancelamento da distribuição dos autos de 

código 1145546, remetendo o referido feito ao arquivo, com cópia desta 

decisão.

Após, intime-se a embargada para impugnar os embargos, no prazo de 

15(quinze) dias, conforme decisão inicial de recebimento dos embargos, já 

proferida, a ser transladada para estes autos.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de janeiro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 736047 Nr: 32445-82.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.F ODONTOLOGIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033, PATRICIA MENDES DA SILVA CARVALHO - 

OAB:13800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:86235/RJ, MONICA CRISTINA FELIZARDO VASCONCELLOS - 

OAB:13.237-B - MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto ao 

recurso de apelação interposto no feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1162029 Nr: 36783-26.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

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

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ QUINTANA NOVAES - 

OAB:OPAB/SP 192.051, RODRIGO RICHTER VENTUROLE - OAB:236195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13413-B

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, querendo 

impugnar a contestação ofertada nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 58519 Nr: 2404-50.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÍLVIO BENHUR DE PAULA-PIONEIRA 

SERVIÇOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLAN ADIB FARES - 

OAB:9265/MT, ELIDA MOTTINHA SILVA - OAB:13138, JOAQUIM 

FELIPE SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, MARGARETE BLANK MIGUEL SPADONI - 

OAB:8058/MT, Soraya Cristiane Behling - OAB:7936/MT, 

WANDERSON HENRIQUE CAVALARI - OAB:21.032-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH CLAUCIA DE 

OLIVEIRA NAZARIO SILVA - OAB:DEFENSORA PUBL

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

dar regular andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 746275 Nr: 43480-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC VON SCHARTEN - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FRANCISCO 

DORIGAN - OAB:15.110-A/MT, PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9.173-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENA PIRAGINE - 

OAB:17.210-A

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca das fls. 235/237.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 905846 Nr: 34134-59.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

pagamento da condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 953935 Nr: 2048-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUZIANE PEDROSA DA SILVA LIMA

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

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUIOMAR ALVES MARTINS - 

OAB:12316/MT, LAUDELINA FERREIRA TORRES - OAB:13361

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente, para 

manifestar-se acerca das fls. 116/126.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802088 Nr: 8548-54.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MACHADO DE SOUSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT, RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO - 

OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 850963 Nr: 53960-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOYBIS FERREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:OAB/MT 4.939

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal,retirar a certidão, 

devidamente retificada, nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 912168 Nr: 38288-23.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO HENRIQUE GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR JERONIMO ALMEIDA 

SILVA - OAB:15188/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte Autora para, no prazo legal, 

dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1164112 Nr: 37586-09.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDO MARTINS DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGÉLICA MONTEIRO DA SILVA

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

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURICIO MAGALHÃES 

FARIA NETO - OAB:15.436/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação 

ofertada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 917904 Nr: 41992-44.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAELSON DE OLIVEIRA LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se quanto a 

solicitação do perito de fls. 108/110.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1106344 Nr: 13097-05.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOVAG TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, 

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A, ESPOLIO DE JOCIMAR APARECIDO 

DOS SANTOS, ANGELA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 4.032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESSA PEREIRA 

CLEMENTE - OAB:10738, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:118948

 Certifico o decurso de prazo para apresentação de defesa pela requerida 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA. No ensejo, faço a intimação da parte 

autora para, no prazo legal, manifestar-se sobre as contestações 

ofertadas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1115895 Nr: 16974-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656

 Intimação da parte executada para, no prazo legal, manifestar-se quanto 

ao pedido de fls. 249.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 817888 Nr: 24308-43.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE TEREZINHA TRANCOSO PACHECO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração e, no ensejo, faço 

a intimação da parte requerida para, no prazo legal, manifestar-se quanto 

ao referido recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 882380 Nr: 18196-24.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVMDO, ANA PAULA MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNIL DA SILVA TAQUES, SOCIEDADE 

BENEFICENTE SANTA HELENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - 

OAB:12.198-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 Certifico que, o Recurso de apelação de fls. 236/244 foi interposto 

tempestivamente. No ensejo, faço a intimação da parte Apelada para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao referido recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 384780 Nr: 20481-63.2009.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTO FERNANDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se acerca do 

laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 372563 Nr: 9013-05.2009.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GILSON MÁRCIO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO UNICRED S/A - MATO GROSSO, 

BANCO DO BRASILS/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA REGINA GROSS 

HUGUENEY - OAB:6.662/MT, ZULEYMAR SZCZYPIOR RICARDO COSTA 

- OAB:9529/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677, ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A OAB/MT

 Certifico que encaminho a presente intimação para as partes se 

manisfestarem acerca dos cálculos apontados nos autos das fls. 660/661.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 29636 Nr: 6983-80.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DE BARROS, DIRCENÉIA 

BRANDÃO BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES PEREIRA DE BARROS 

- OAB:4682-A/MT, RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA - 

OAB:5.433/MT

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem-se quanto a 

proposta de honorários periciais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1018280 Nr: 31062-30.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONILSON JOSE DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Certifico que, torno sem efeito a certidão de fls. 127, tendo em vista 

equívoco em sua confecção. Desta feita, encaminho intimação das partes, 

para realização da pericia médica, a ser realizada no dia 07/03/2017, às 

08:30, no consultório médico, situado no endereço Avenida Bosque da 

Saúde, n° 888, Edifício Saúde, sala 33, 3° andar, Bairro: Bosque da Saúde, 

Cuiabá – MT. Tel: 9228-5520.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 759693 Nr: 12009-68.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA KELCIA FIGUEIREDO DE 

FREITAS GONÇALVES - OAB:OAB/MT 10.541, BENEDITO ALVES 

FERRAZ - OAB:5.632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se acerca do laudo pericial juntado aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1164189 Nr: 37610-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAN HENRIQUE SOUZA BONAFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVERSIDADE DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA 

BARROS - OAB:21437/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA MICHIKO 

TEISCHEMANN - OAB:16.962

 Intimação do patrono da parte Autora para, no prazo legal, impugnar a 

contestação ofertada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 728611 Nr: 24542-93.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANI CRISTINA DE MORAIS GROTA, KGDA, 

MILENNA BARBARA DA CRUZ ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11094/MT, RICARDO DA SILVA PEREIRA - OAB:10446-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 755805 Nr: 7864-66.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARALIA FERRAZ DA SILVA, JOÃO BATISTA DA 

SILVA

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

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

OAB:8575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico a tempestividade do recurso de apelação interposto, e, no 

ensejo, faço a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca do referido recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 383389 Nr: 19077-74.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSA MARIA ROGONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT, SALATIEL DE LIRA MATTOS - OAB:12893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Certifico que, encaminho a intimação da parte autora para, no prazo legal, 

promover o regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 417662 Nr: 4864-29.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANGELA DIAS ALVES

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

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 740386 Nr: 37095-75.2011.811.0041

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: VALDECI MARTINS MIRANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 947534 Nr: 58853-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALIOMAR VIEIRA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para manifestarem, no 

prazo legal, quanto o retorno dos autos à Primeira Instância.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327374 Nr: 16986-45.2008.811.0041

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESMERALDA PEREIRA DE SOUZA, ANGELITA PEREIRA 

LIMA, IVANITA PEREIRA, ELIAS PEREIRA PLIMO, JOCELINO PEREIRA 

PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EDIONE BRANDAO DA SILVA, para devolução 

dos autos nº 16986-45.2008.811.0041, Protocolo 327374, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 10213 Nr: 11023-37.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LANCE LIVRE LEILÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO JOSÉ DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, Duílio Piato Júnior - OAB:3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE PATRICIO DE BRITO 

JUNIOR - OAB:4636/MT, LETÍCIA DE SOUZA FURQUIM - OAB:7616/MT, 

SIMEI DA SILVA BARROS - OAB:11968

 PROCESSO CÓDIGO N. 10213

VISTOS,

A despeito dos fatos noticiados pelo Exequente as fls. 280/283, não 

vislumbro qualquer conduta desidiosa do Oficial de Justiça no cumprimento 

do mandado, porquanto a avaliação do imóvel deve ser precedida da 

intimação do executado da constrição, como pressuposto processual 

inarredável, tornando inviável que seja assegurado o prosseguimento dos 

atos expropriatórios se não realizada a medida. .

Com relação a ausência de depósito da diligência consignado na certidão 

de fl.269 pelo Sr. Meirinho, primeiramente faz-se necessário que o Sr. 

Gestor Judiciário certifique nos autos o cumprimento do que preconiza o 

§2º e 3º do artigo 649 (Seção 3) da CNGC/MT, in verbis:

§ 2º A parte juntará o original do comprovante do depósito aos autos do 

processo em que será efetuada a diligência, devendo o gestor judiciário 

enviar, diariamente, ao Juiz Diretor do Foro, a relação dos depósitos 

efetuados, constando o número da guia e a data do depósito, o número do 

feito, as partes e o valor depositado, para fins de conferência.

 § 3º Comprovado o depósito, o mandado será entregue ao oficial de 

justiça para cumprimento, comunicando, o gestor judiciário, ao Diretor do 

Foro para imediato repasse ao oficial de justiça do valor devido, mediante 

transferência bancária, cheque ou outro meio disponível.

Ante o exposto, determino o retorno dos autos ao cartório para as devidas 

providências visando o prosseguimento do feito.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 02 de fevereiro de 2017.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 1171947 Nr: 40972-47.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THATIANE MENDES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21.397, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:17.758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENES CANO - OAB:8506-A

 Vistos em correição.

A parte autora manifesta interesse na realização de audiência de 

conciliação (CPC, art. 319, VII):

Designo audiência de conciliação (CPC, art. 320) para o próximo dia 

07-02-2017 às 09h00min a ser realizada na Central de 1º Grau de 

Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá - TJMT.

 Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º), devendo esta ser feita por meio eletrônico, via e-mail.

Cite-se e intime-se a parte ré (CPC, art. 334, parte final).

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10).

Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição afirmando o 

desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias 

úteis de antecedência da audiência, caso em que será dispensada a 

realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse 

deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, 

CPC).

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC.

 Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344).

Concedo ao Autor os benefícios da justiça gratuita.

 Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1133545 Nr: 24418-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ EDSON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOVEIS DAICO IND E COM LTDA, CASA 

AMBIENTZ COMERCIO DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA-ME, JOSÉ BERTO 

DE LIMA IRMÃO, NEIDE NAOMI TAHATA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETH DALL ONDER - 

OAB:16768/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS CARLOS CREMA - 

OAB:20287-DF

 Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado para que, dentro do 

prazo legal apresente a Impugnação à Contestação, bem como manifestar 

acerca das correspondências devolvidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 875836 Nr: 13984-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZIAD A. FARES PUBLICIDADE ZF COMUNICAÇÃO 

MARKETING E EVENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS DE MATO GROSSO, GONÇALVES CORDEIRO PROPAGANDA 

E MARKETING LTDA, MERCATO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, SOUL 

PROPAGANDA LTDA, TIS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA, FCS 

COMUNICAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL GUERREIRO TETILLA - 

OAB:17987-O/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:6.735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677, JONILSON ANELLI - OAB:, MAURÍCIO 

AUDE - OAB:4.667/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Considerando que a presente ação foi distribuída antes da vigência da Lei 

13256, de 2016,

Sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, intimem-se as partes, para 

no prazo de cinco

Dias, especificarem nos autos as provas que pretendem produzir, 

indicando com objetividade,

 Os fatos que com elas desejam demonstrar, sob pena de indeferimento, 

para posterior

Saneamento do feito, quando será apreciadas as preliminares e as provas 

requeridas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1156758 Nr: 34611-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO MEDICO DE DERMATOLOGIA E 

OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:OAB/MT 6.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica devidamente intimado o Dr(ª).FERNANDA FERREIRA , OAB/MT nº 

14341, para que devolva estes autos no prazo de 03 (três) dias útes, nos 

termos do art. 234, §§ 1º e 2º, CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796745 Nr: 3101-85.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIR CATARINO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 As partes acordaram em utilizar o valor depositado nos autos para pôr fim 

ao litígio (fls. 150/154), consistente no montante de R$ 672,23 (seiscentos 

e setenta e dois reais e vinte e três centavos).

Alvará expedido sob o nº 296390-6/2017 em favor da parte autora.

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução.

Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1053075 Nr: 47924-76.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONARDO GONÇALVES PINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, VICTOR HUGO VIDOTTI - 

OAB:11439/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 A parte ré, às fls. 171/173, informa o depósito consistente no valor de R$ 

4.036,62 (quatro mil e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos), 

referentes ao acordo firmado entre as partes.

Dados bancários da parte autora informados à fl. 161.

Alvará expedido sob o nº 296401-5/2017 em favor da parte autora.

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução.

Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 911210 Nr: 37665-56.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO FERREIRA CHAVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 A parte ré, às fls. 97/98, requer a devolução do valor pago a título de 

honorários pericias, tendo em vista que não foi realizado o trabalho 

pericial, e informou dados bancários para expedição do alvará.

Às fls. 99/101, a ré informa o depósito consistente no valor de R$ 

4.483,59 (quatro mil quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove 

centavos), referentes ao acordo firmado entre as partes.

Dados bancários da parte autora informados à fl. 92.

Alvará expedido sob o nº 296409-0/2017 em favor da parte ré.

Expedido, também, o alvará nº 296410-4/2017 em favor da parte autora.

Ante o exposto, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTA a presente execução.

Arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 760763 Nr: 13139-93.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO DE SOUZA ORMENEZI ME, LEANDRO DE 

SOUZA ORMENEZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA, ROBSON 

GUIZARDI, GEOVANI BELATTO GUIZARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME HENRIQUE PESTANA 

- OAB:16.145, TANARA MICHELI ANDERLE PESTANA - OAB:16678, 

WANDERSON CLAYTON PESTANA - OAB:16.728/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848/B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT, 

WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:17.133

 Proceda-se a juntada dos documentos apresentados em audiência.

Expeça-se carta precatória para oitiva das testemunhas da parte autora 

arroladas às fls. 145-v. Devendo ser feita a intimação para o respectivo 

preparo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão da produção 

da prova testemunhal.
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Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1018174 Nr: 31018-11.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON DA CONCEIÇÃO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante da divergência de assinatura alegada em sede preliminar de 

contestação, bem como a ausência de impugnação à contestação, 

intime-se a parte autora para que junte aos autos procuração com firma 

reconhecida em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 864638 Nr: 5339-43.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERONIMO MARINHO DE OLIVEIRA, ANA CASSIA LIMA 

DE OLIVEIRA, NLDO, JOAO PAULO LIMA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA 

- OAB:9.107-O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida: i) ao pagamento do importe de R$ 1.350,00 (mil 

trezentos e cinquenta reais), em favor do autor JERÔNIMO MARINHO DE 

OLIVEIRA, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a 

partir da data do sinistro (26/10/2013); ii) ao pagamento do importe de R$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), em 

favor da autora ANA CASSIA LIMA DE OLIVEIRA, a título de seguro 

obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(26/10/2013);Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno 

ao pagamento pró-rata das custas processuais, com fulcro no art. 86 do 

CPC.Quanto aos honorários advocatícios fixo 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 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 autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da 

sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC.Com o trânsito em 

julgado e nada sendo requerido, arquive-se.Publique-se.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 897388 Nr: 27830-44.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA TELES DE JESUS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe de R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de 

seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês 

a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(03/02/2014).Por fim, por se tratar de interesse de menor, o valor da 

condenação deverá ser depositado na conta única judicial, conforme 

dispõe o art. 1º, § 1º da Lei 6.858/80, eis que visa à proteção do 

patrimônio em face da possibilidade de dilapidação por seus responsáveis 

legais.Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 810189 Nr: 16691-32.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS DA LUZ

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão 

inicial.Condeno ainda a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 

2º, do CPC/2015.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 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.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 797655 Nr: 4037-13.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FABRICIO DE SOUZA - 

OAB:5480

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SALES BRANDI 

MOURÃO - OAB:13584, PAULO SERGIO CIRILO - OAB:4309-A/MT

 Proceda-se a juntada dos documentos apresentados em audiência.

Proceda-se à anotação do novo endereço da parte autora conforme 

mencionado em audiência.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Aline Vasconcelos de 

Oliveira.

Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha Rogério Paulo 

Bitencourt Ianhes da parte ré, com rol às fls. 138 dos autos cód. 797655, e 

fls. 114 dos autos cód. 927058, saindo a parte requerida intimada para 

efetuar o preparo no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 927058 Nr: 47688-61.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS COORPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - 
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OAB:5480/MT

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

OAB:4309-A/MT

 Proceda-se a juntada dos documentos apresentados em audiência.

Proceda-se à anotação do novo endereço da parte autora conforme 

mencionado em audiência.

Homologo a desistência da oitiva da testemunha Aline Vasconcelos de 

Oliveira.

Expeça-se carta precatória para oitiva da testemunha Rogério Paulo 

Bitencourt Ianhes da parte ré, com rol às fls. 138 dos autos cód. 797655, e 

fls. 114 dos autos cód. 927058, saindo a parte requerida intimada para 

efetuar o preparo no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1171947 Nr: 40972-47.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THATIANE MENDES DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEVERTON PEREIRA RUPOLO - 

OAB:19.738/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELLA GONÇALVES 

FERREIRA DA COSTA - OAB:21.397, FERNANDO HAYASHIDA - 

OAB:17.758, GLADSTONE GIMENIS - OAB:21587-O, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENES CANO - OAB:8506-A

 Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado para que, dentro do 

prazo legal, apresente a impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 367679 Nr: 5804-28.2009.811.0041

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE, MARIA DO CARMO MARTINS 

FRANGE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SM EMPREENDIMENTOS LTDA, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - OAB:11328/MT, 

SILVIA BEATRIZ LOURENÇO - OAB:10819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJALMA RIBEIRO ROMEIRO - 

OAB:7.162/MT, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:OAB/MT 4656, PAULO 

SERGIO MISSASSE - OAB:7649 MT, RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486 - MT

 Intimo os requeridos para manifestarem acerca da Carta Precatória 

devolvida, dentro do prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1037372 Nr: 40265-16.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CINTHIA GONÇALVES DE AMORIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, Maristella de Farias melo Santos - OAB:135132/RJ, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial, 

para condenar a requerida ao pagamento do importe de R$ 3.375,00 (três 

mil trezentos e setenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, 

acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação 

inicial e correção monetária a partir da data do sinistro 

(19/05/2014).Condeno ainda a parte requerida ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do 

CPC/2015.Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, 

arquive-se.Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 162618 Nr: 13154-43.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUY PINHEIRO DE ARAÚJO, CONCEIÇÃO MARIA DA S. 

PINHEIRO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDALBRÁS IMPORTADORA E EXPORTADORA 

LTDA, BUENINVEST REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA GABRIELA GEHLEN - 

OAB:19506/O, ANNA LUIZA PRADO FEUSER - OAB:15.441/MT, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT, glenda alves 

correa lima verde - OAB:16874/e, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:6.949/MT, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO 

JUNIOR - OAB:7021, PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - 

OAB:19486/O, RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - OAB:15441/MT, Silvia 

Soares Ferreira da Silva - OAB:14610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, FABIANA SONTAG - OAB:10.647, ISABEL CRISTINA 

GUARIM DA SILVA ARRUDA - OAB:6.347/MT, JOILSON DIMAS LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4698/MT, MARCELLO DE CAMARGO T. 

PANELLA - OAB:143.671 /SP, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - 

OAB:5.705/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 Indefiro o pedido formulado de fls. 729/734, pois, trata-se de diligência a 

ser realizada pela parte interessada.

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

aos autos cálculo atualizado e detalhado que pretende executar.

Sem manifestação, ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 878467 Nr: 15785-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes de que foi designada perícia para 

o dia 07/03/2016 a partir das 13:00 horas, por ordem de chegada, que 

realizar-se-á no consultório do Sr. Perito - Reinaldo Prestes Neto, situado 

na Rua das Pelotas, Quadra 05, Lote 07, CPA I, (fundos do terminal 

rodoviário), CEP 78.055-100 – Fone: (65) 3641-7100/9635-6009, sendo 

que o advogado da parte autora ficará responsável pela condução da 

parte na data e horário da realização da perícia. O periciado deverá levar 

todos os documentos, atestados e exames complementares 

(RADIOGRAFIAS) que porventura possam ser úteis a confecção do laudo 

pericial..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096918 Nr: 9269-98.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS, LÉLIA MARIA 

SCARDINI DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GINCO INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HÉLIO NISHIYAMA - 

OAB:12.919

 Nesta data, intimo a parte requerente para impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 812923 Nr: 19406-47.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELLE CRISTINA MESQUITA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONE CAMPOS FREIRE - 

OAB:9912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 Nesta data, intimo a parte autora para impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923645 Nr: 45617-86.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELLE CRISTINA FIGUEIREDO NUNES, SANDRA 

REGINA FIGUEIREDO NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 15.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ficam devidamente intimadas às partes para pericia com o perito Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, que foi designada para o dia 06/03/2017 às 09:00 

horas, Local: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, Quadra 05, lote 07- CPA I 

(fundos do terminal rodoviário), Cep: 78055-100, fone 

3641-7100/9635-6009, secretária Patrícia (favor confirmar o agendamento 

por telefone).

 Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (Radiografias) que porventura possam ser uteis a 

confecção do laudo pericial, sendo que o Advogado da parte Autora 

ficará responsável pela condução da parte, na data, horário e local para 

realização da perícia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 460108 Nr: 29467-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. B. E. S. A., L. B. E. S. A, L. B. E. S.A., SILVANDETE 

DO ESPIRITO SANTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT, MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO - 

OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JÚNIOR - 

OAB:MT 7670

 Intimo o autor na pessoa de seu advogado para manifestar acerca do 

decurso do prazo suspensivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1114244 Nr: 16406-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: AGE TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALEÃO DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES - 

OAB:13.440-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO CARVALHO DO 

NASCIMENTO - OAB:13.547/MT

 Certifico que tendo em vista a não publicação da decisão, para o 

Embargado, remeto nesta data a decisão para nova publicação. Vistos 

etc. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de fl. 190, que 

indeferiu a concessão da justiça gratuita à parte Autora Age 

Transportantes Ltda.,nos autos dos Embargos à Execução que move em 

face de Galeão Distribuidora de Pneus Ltda. Ante aos documentos 

colacionados (fls. 196/219), entendo que estes são suficientes para 

demonstrar que a parte Autora faz jus ao benefício da justiça gratuita, 

tendo em vista que suas atividades estão paralisadas, não auferindo mais 

lucros. Dessa forma, revogo a decisão de fl. 190 e concedo à Autora as 

benesses da gratuidade. Recebo os presentes Embargos à Execução, 

sem suspensão da Execução, eis que em regra, os Embargos à Execução 

não tem efeito suspensivo, o que não impede ao juiz concedê-lo no caso 

concreto desde que preenchidos os requisitos do art. 919 do NCPC, o que 

não se mostra presente nos autos.Intime-se o embargado para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de quinze dias (art. 920, I, do NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 736770 Nr: 33219-15.2011.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA CORREA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO RODRIGUES DANTAS - 

OAB:8085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ANA TEREZA PALHARES BASILIO - OAB:74802/RJ, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, TATIANA SILVA ALVIM - 

OAB:172.580-RJ, THIAGO DRUMMOND DE PAULA LINS - 

OAB:123.483/RJ

 Nesta data, intimo a parte requerente para apresentar as sus 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 199/239.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1083590 Nr: 3243-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SISMA - SINDICATO DOS SERV. DA SAUDE E DO MEIO 

AMBIENTE DO ESTADO DE MT, OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANA BORGES VENARUSSO - 

OAB:OAB/MT 19.933, JOÃO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - 

OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jose arnaldo janssen 

nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 Considerando que a presente ação foi distribuída antes da vigência do 

novo CPC, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, intimem-se as 

partes, para no prazo de cinco dias, especificarem nos autos as provas 

que pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com 

elas desejam demonstrar, sob pena de indeferimento, para posterior 

saneamento do feito, quando será apreciadas as preliminares e as provas 

requeridas.

9ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1164898 Nr: 37891-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAILA ROSEMEIRE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHAEL RODRIGO DA SILVA 

GRAÇA - OAB:OAB/MT 18.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, considerando que a parte autora devidamente intimada para 

recolhimento das custas inicias deixou o prazo correr in albis sem o 

devido recolhimento, INDEFIRO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, 

mantendo incólume a decisão que indeferiu a gratuidade da 

justiça.Certifique-se a secretaria quanto ao decurso do prazo para 

recolhimento das custas processuais.Intime-se.Cite-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1183316 Nr: 44911-35.2016.811.0041
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 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMINO AFONSO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS GMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIAN FEGURI - OAB:16739

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apensem-se estes autos aos da Execução n° 31418-88.2016.811.0041, 

cód. 1149336, certificando sua tempestividade, conforme determina o item 

6.16.1.5 da CNGC, verbis:

“6.16.1.5 – Os embargos do devedor devem ser previamente distribuídos e 

preparados. Não sendo devida, porém, taxa judiciária, também deverão 

ser registrados, autuados, apensados aos autos principais e subirão à 

conclusão, após certidão de sua tempestividade.”

Após, volvam os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1185657 Nr: 45779-13.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS GMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:OAB/MT 

6.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Apensem-se estes autos aos da Execução n° 31418-88.2016.811.0041, 

cód. 1149336, certificando sua tempestividade, conforme determina o item 

6.16.1.5 da CNGC, verbis:

“6.16.1.5 – Os embargos do devedor devem ser previamente distribuídos e 

preparados. Não sendo devida, porém, taxa judiciária, também deverão 

ser registrados, autuados, apensados aos autos principais e subirão à 

conclusão, após certidão de sua tempestividade.”

Após, volvam os autos conclusos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760903 Nr: 13296-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZENA MARIA VELASCO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE SOUZA DE BARROS, BENEDITO 

XAVIER DE SOUZA CORBELINO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA BRANDÃO CANÇADO 

- OAB:OAB/MT 14488, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 833, inciso IV, do CPC, DEFIRO o 

pedido de impenhorabilidade, para determinar o desbloqueio do valor 

penhorado via Bacenjud junto ao Banco do Brasil agência 3499-1, Conta 

nº 32432-9 no valor de R$ 1.526,12 (mil quinhentos e vinte e seis reais e 

doze centavos) por tratar-se de provento de pensão, na medida em que 

r e f e r i d o s  v a l o r e s  c o n s t i t u e m  f o m e n t o  d e  c a r á t e r 

alimentar.Intime-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1187362 Nr: 297-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONESIO PESSOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA, 

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VICTOR ARAUJO 

AMORIM - OAB:OAB/MT 19.600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se o apensamento destes Embargos aos autos principais nº 

7156-55.2008.811.0041 (70225), de acordo com o que dispõe o art. 676 

do CPC.

Após, volvam os autos conclusos para análise e decisão.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1188306 Nr: 754-40.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR FRANCISCO MILAN, MARILDA MARQUES 

SILVA MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA 

BEDIM LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALEXANDRE 

OLIVEIRA DA SILVA - OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 : Judith dos Santos Mottecy, Agravo de Instrumento Nº 70048332621, 

Julgadoem23/04/2012). Publicação: Diárioda Justiça do dia 04/05/2012.) 

Destaquei.“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VALOR DACAUSA. 

DISCREPÂNCIA ENTRE O VALOR DO BEM PENHORADO E O VALOR DA 

AÇÃO PRINCIPAL. 1. Nos embargos de terceiro, o valor da causa 

corresponderáaovalordobempenhorado,nãopodendo,contudo, superar o 

valor do débito. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido." ( STJ, 

PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. DENISE ARRUDA, AgRg no AG 

1052363/CE,julgadoem06/11/2008, DJEde04/12/2008). Destaquei.O do 

Tribunal de Justiça do Estado de MatoGrosso adota idêntico 

posicionamento:AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - 

IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - VALOR DO PROVEITO 

ECONOMICO – LIMITE PELO VALOR DA DÍVIDA DA AÇÃOPRINCIPAL- 

RECURSOPROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial STJ, em se 

tratando de Embargos de Terceiro o valor atribuído à causa deve 

corresponder ao do bem constrita do na ação, porém não deve 

ultrapassar o valor da dívida discutida na ação principal. No caso, o valor 

da ação de embargos de terceiro deverá ser limitado ao valor da dívida 

discutida na ação de execução. In casu, observa-se que o valor atribuído 

a causa, não corresponde com o valor da dívida executada.Com 

fundamento em todo o acima exposto, DETERMINO a intimação da parte 

autora, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 15 dias, corrigir o 

valor da causa e complementar as custas iniciais, se houverem, sob pena 

de indeferimento da petição inicial, com base no art. 321do CPC.Decorrido 

o  p r a z o  a c i m a  m e n c i o n a d o ,  v o l t e m - m e  o s  a u t o s 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT.Gilberto Lopes BussikiJuiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 760903 Nr: 13296-66.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZENA MARIA VELASCO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE SOUZA DE BARROS, BENEDITO 

XAVIER DE SOUZA CORBELINO JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA BRANDÃO CANÇADO 

- OAB:OAB/MT 14488, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO XAVIER DE SOUZA 

CORBELINO JUNIOR - OAB:13.591/MT

 Vistos etc.

Às fls. 841/842, aportou aos autos petição do exequente, requerendo a 

inclusão do nome da executada no cadastro dos devedores, por meio do 

convenio SERASAJUD.

No que tange ao pedido de inclusão dos dados do devedor em cadastros 

restritivos via SERASAJUD, considerando que este juízo ainda não possui 

tal sistema, no entanto AUTORIZO a inclusão da executada no rol dos 

devedores, ficando a critério do exequente a retirada de certidão para tal 

finalidade, há ser fornecida pela secretaria, mediante pagamento de taxa 

judiciária, para devida inscrição nos órgãos de restrição ao crédito.
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Em seguida, intimem-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1170219 Nr: 40264-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROZARA DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARA MENDONÇA - 

OAB:250.794OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte autora requer em sede de antecipação de tutela que a demandada 

afaste a exigência quanto a apresentação de Certidão de Regularidade 

Fiscal, com o fito de que a mesma celebre contrato de fornecimento com a 

parte requerente.

Considerando o caráter peculiar do pleito, mais acertado aguardar a 

manifestação da parte contrária para, após, apreciar o pedido da 

antecipação de tutela formulado na inicial.

A questão é sobremaneira delicada e como tal, merece ser tratada. E 

como se sabe, é assegurado às partes tratamento isonômico e o direito a 

um desenvolvimento processual equânime.

 Portanto, com essas considerações, analisadas as alegações e os 

documentos atrelados à inicial, tendo em vista o caráter peculiar do pleito, 

hei por bem POSTERGAR a apreciação do pedido de antecipação da tutela 

para após a manifestação da parte contrária.

Nos termos do atual Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação para o dia 28/03/2017 às 09h30min, nos termos do artigo 334 

do CPC, que será realizada na CENTRAL DE CONCILIAÇÃO.

Fica a parte autora intimada na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 

3º).

CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (CPC, art. 

334, § 8º). As partes, no entanto, podem constituir representantes por 

meio de procuração específica, como poderes para negociar e transigir 

(CPC, art. 334, § 10).

Em não havendo autocomposição, o prazo para contestação, de 15 

(quinze) dias (CPC, art. 335, caput), terá início a partir da audiência ou, se 

for caso, da última sessão de conciliação (CPC, art. 335, I).

Se a parte ré não ofertar contestação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art. 344).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1109626 Nr: 14519-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE APARECIDA PETERLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCO JOSE CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B, JOSÉ EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009

 . PRESCRIÇÃO REJEITADA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205, DO CÓDIGO 

CIVIL. COBERTURA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE PELO 

RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICO/HOSPITALARES. UNIMED 

PORTO ALEGRE E UNIMED SEGUROS. COOPERATIVAS CONSORCIADAS. 

RELAÇÃO DE INTERCÂMBIO. A prova documental acostada aos autos 

evidencia a responsabilidade da parte denunciada da lide no que se refere 

à cobertura dos serviços médico-hospitalares. Tratando-se de 

cooperativas consorciadas, com relação de intercâmbio, mostra-se 

correta a decisão que condenou a apelante/denunciada ao ressarcimento 

das despesas hospitalares. APELO DA PARTE RÉ/DENUNCIANTE. 

CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. Inexistente condenação solidária dos 

réus/denunciantes e da denunciada da lide, sobretudo porque a sentença 

que julga procedente a denunciação reconhece o direito da ré/denunciante 

de ser ressarcida, pelo plano de saúde, das despesas 

médico-hospitalares a que foi condenada na demanda principal. 

PRELIMINARES AFASTADAS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação 

Cível Nº 70048064679, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 11/06/2014). (TJ-RS., Relator: 

Ana Beatriz Iser, Data de Julgamento: 11/06/2014, Décima Quinta Câmara 

Cível)”. Destaquei.Ademais, em se tratando de relação de consumo, o 

Código de Defesa do Consumidor nos arts. 7º, Parágrafo único e 18, 

estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da 

cadeia de fornecedores, logo, inconteste a participação efetiva da 

empresa ré no evento. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ilegitimidade 

Passiva Ad Causam da Unimed Cuiabá.DAS PROVASSem prejuízo de 

eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as partes, em 05 

(cinco) dias, as provas que ainda pretendam produzir, justificando sua 

pertinência, nos termo do artigo 369 do CPC.Após, decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, façam-me os autos conclusos para designação de 

audiência, saneamento ou julgamento antecipado da lide, conforme o caso. 

Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1051954 Nr: 47398-12.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BENEDITA DE CERQUEIRA CALDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO H. LUCHETTI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 12.409-A, ROBERTO DOS SANTOS LIMA - 

OAB:18.087/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC, 

DEFIRO a antecipação de tutela para determinar que a requerida se 

abstenha de efetuar o corte no fornecimento do serviço no imóvel de 

Unidade Consumidora nº 10130182 bem como de enviar os dados da 

autora aos órgãos de proteção ao crédito, em razão da fatura discutida 

nessa demanda, mediante depósito judicial do valor que a parte autora 

reputa ser devido na fatura objeto desta ação.INTIME-SE a parte autora 

para efetuar o depósito judicial no prazo de 15 dias, sob pena de 

revogação da medida antecipatória concedida.Nos termos do atual Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação para o dia 11/04/2017 

às 09h00min, nos termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante 

a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO.Fica a parte autora intimada na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida, 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.Ficam as partes cientes de 

que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (CPC, art. 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (CPC, art. 334, § 10).Em não havendo 

autocomposição, o prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (CPC, art. 

335, caput), terá início a partir da audiência ou, se for caso, da última 

sessão de conciliação (CPC, art. 335, I).Se a parte ré não ofertar 

contestação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art. 

344).Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 869124 Nr: 8884-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ REINALDO CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO FERREIRA NEVES, JOVITA BRAGA 

DA SILVA E SILVA, JEISIMAR JANE CAMARÃO PACHECO, RICARDO 

PROENÇA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 
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OAB:5.238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLY FERREIRA NEVES 

SODRÉ - OAB:6782/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre o 

mandado devolvido nestes autos fls. 155/156.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1028143 Nr: 35861-19.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO COELHO DE CARVALHO, ANDREY 

MARCELO BARBIEIRO TEIXEIRA, ACE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA DE MORAIS - 

OAB:16407/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, 

SANDRA REGINA FRANCO LIMA - OAB:161660/SP

 Impulsiono os autos intimando as partes requeridas para fazer o 

pagamento dos honorários periciais conforme determinado, no prazo de 

10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1189676 Nr: 1336-40.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEMUEL MARTINS FORTES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DEMETRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:19.794

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifica-se que a presente ação foi protocolizada e distribuída sem o 

devido recolhimento das custas processuais, sendo assim DETERMINO a 

intimação do requerente, na pessoa de seu procurador para, no prazo de 

15 (quinze) dias, recolher e/ou apresentar a guia de custas, sob pena de 

indeferimento da petição inicial, com base no art. 321 do CPC.

Após, volvam os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 714343 Nr: 8937-10.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA CENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

DOS BANCOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743, MAYNA DANTAS DE C SANTOS - OAB:9.052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN PERON PEREIRA 

CURIATI - OAB:104.430 SP, RENATO ALVES DA SILVA - 

OAB:14850/MT

 Impulsiono os autos intimando o patrono da parte autora, Drª Wladia 

Bulhões Perrupato Guizardi para manifestação acerca do pedido de 

desarquivamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena dos autos retornar 

ao setor de arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 219679 Nr: 28177-92.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:3504-A/MT, PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO DE OLIVEIRA - 

OAB:6005-A/MT

 Intimação para Devolução de Autos:

Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

Carga ao advogado: Luiz Orione Neto

Data da Carga: 28/11/2016

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 141718 Nr: 26207-28.2003.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTICABO TELEVISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHECCHIN JUNIOR - 

OAB:3.329/MT, CARLOS GONÇALVES JÚNIOR - OAB:183.311 SP, 

KELLEN CRISTINA SÃO JOSÉ - OAB:1654, RAFAEL RODRIGO BRUNO - 

OAB:221737/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DAVANSO DOS 

SANTOS - OAB:12574/MT, PAULO SÉRGIO UCHÔA FAGUNDES FERRAS 

DE CAMARGO - OAB:OAB SP - 180623

 Impulsiono os autos intimando o patrono da parte requerido Drº Murillo 

Espinola de O. Lima e Drª Ozana Baptista Gusmão para manifestar acerca 

do pedido de desarquivamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena dos 

autos retornar ao setor de arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 771868 Nr: 24952-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANA LEITE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIO DE OLIVEIRA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR GEORGE DA SILVA 

BARROS - OAB:9684/MT, TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA 

- OAB:OAB/MT 3.565-B

 Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor 

da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2.°, do CPC, sendo que 

ficará isenta das custas processuais por ser beneficiário da assistência 

judiciária gratuita (fls. 354/355), e, terá suspensa a exigibilidade da 

condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do 

CPC.

P. R. I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes pelo 

prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino que sejam os autos 

remetidos ao ARQUIVO, conforme determinado no capitulo 6, seção 16, 

item 29, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA 

GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CGJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 714941 Nr: 7583-47.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALIN PASSADOR, GERALDO PASSADOR, 

DOUGLAS CALDEIRA MIRANDOLA, LEONOR ANA DAL AGNOL, ADRIANA 

ROSA PESCINELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO DE OLIVEIRA NETO - 

OAB:OAB/MT 8811-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte executada para retirar o 
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documentos solicitados, no prazo de 05 dias, sendo que ao final desta 

prazo os autos retornarão ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 700158 Nr: 34781-93.2010.811.0041

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAHIR CARLOS FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSINEY SOUZA VITÓRIO, CARLOS ALBERTO 

DA SILVA CORSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - 

OAB:4.656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:4651/MT, EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - 

OAB:3889/MT, JANE RODRIGUES BARROS - OAB:13028/MT, JEAN 

WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 385690 Nr: 21450-78.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR GARCIA DUPIM

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

OAB:9237, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono à expedição de carta de intimação nos endereços constantes 

na pesquisa, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1049147 Nr: 46014-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOAO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 871756 Nr: 10874-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIA GRACIELA PALOMINO CONDORI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte autora para manifestar sobre o 

pagamento espontâneo da parte requerida, informando se concorda com 

os valores pagos, bem como indicando os dados bancários completos 

para expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094985 Nr: 8377-92.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVALDO CORSI JUNIOR - 

OAB:17.676/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:8767/MS, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1093522 Nr: 7738-74.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURIVAL FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono os autos para expedir intimação via correspondência para a 

parte requerida, para no prazo de 10 (dez) dias, indicar assistente técnico 

e apresentar quesitos, bem como efetuar o pagamento dos honorários 

periciais no valor de R$ 1.000,00.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1068002 Nr: 54528-53.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA & PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono os autos para expedir intimação via correspondência para a 

parte requerida, para no prazo de 10 (dez) dias, indicar assistente técnico 

e apresentar quesitos, bem como efetuar o pagamento dos honorários 

periciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1083320 Nr: 3113-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAILSON GONÇALO DE CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono os autos para intimar a parte requerida para pagar os 

honorários periciais, no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 817800 Nr: 24223-57.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDINS DE FRANCE, 

JUVENAL ALVES FERREIRA NETO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBIZA CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:8425, RODRIGO GOMES BRESSANE - OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 Impulsiono os autos intimando as partes para manifestar sobre a 

manifestação do perito judicial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 359029 Nr: 29354-86.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA FERRAZ DE MORAES MARTINS, HUDA 

MORAES DE ARAÚJO CORTES, MARIA APARECIDA ARAÚJO DA SILVA, 

DINA MORAIS DE ARAÚJO RAMOS, LINDAURA DE MORAES ARAÚJO, 

ISRAEL FERRAZ DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A, SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

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

OAB:8.575/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIANARU DA SILVA PAIXAO - 

OAB:10105/MT

 Impulsiono o presente feito as partes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar sobre o cálculo no prazo legal.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1000392-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORAH SPEROTTO DA SILVEIRA OAB - 51634-/RS (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO CUIABÁ , 2 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  t r â m i t e  n e s t e  j u í z o .  P r o c e s s o : 

1000392-21.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 9.272,64; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ADVOGADO: DEBORAH 

SPEROTTO DA SILVEIRA Parte Ré: RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VALTENIR 

QUEIROZ DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1023574-70.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SOUZA DE CURSI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DANTAS TEIXEIRA OAB - 3850-/MT (ADVOGADO)

GOULTH VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO OAB - 7082-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Cuiabá , 2 de fevereiro de 2017. O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para CIÊNCIA E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do 

processo abaixo identificado, em trâmite neste juízo. Processo: 

1023574-70.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 15.870.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: MARCEL 

SOUZA DE CURSI ADVOGADO: GOULTH VALENTE SOUZA DE 

FIGUEIREDO Parte Ré: RÉU: ANTONIO RODRIGUES DE CARVALHO 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1024178-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AR FRIO COM. E SERV. DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA OAB - 5019-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (RÉU)

DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá , 2 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  t r â m i t e  n e s t e  j u í z o .  P r o c e s s o : 

1024178-31.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 60.732,28; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: AR FRIO 

COM. E SERV. DE AR CONDICIONADOS LTDA. - ME ADVOGADO: SIMONE 

APARECIDA MENDES PEREIRA Parte Ré: RÉU: DANFOSS DO BRASIL 

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS Analista Judiciária 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1017853-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - 0016113-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá, 2 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  t r â m i t e  n e s t e  j u í z o .  P r o c e s s o : 

1017853-40.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: NAIR 

RODRIGUES DE ALMEIDA Advogado: Rodrigo Brandão Correa Parte Ré: 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS OBSERVAÇÃO: 

O processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1019919-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI FLOR SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO OAB - 0019738-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá, 2 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

i d e n t i f i c a d o ,  e m  t r â m i t e  n e s t e  j u í z o .  P r o c e s s o : 

1019919-90.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 13.162,50; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: ROSELI 

FLOR SILVA ADVOGADO: WEVERTON PEREIRA RUPOLO Parte Ré: RÉU: 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

VALTENIR QUEIROZ DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Intimação Classe: CNJ-7 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ

Processo Número: 1022328-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZELENE BARBOSA DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - 9457-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ INTIMAÇÃO Cuiabá, 2 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA 

E CUMPRIMENTO de decisão exarada nos autos do processo abaixo 

identificado, em trâmite neste juízo Processo: 1022328-39.2016.8.11.0041; 

Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO 

ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: NEUZELENE BARBOSA DOS REIS 

ADVOGADO: JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA Parte Ré: RÉU: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. VALTENIR 

QUEIROZ DOS SANTOS Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 816575 Nr: 23012-83.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILLA REAL CALÇADOS E COMPONENTES 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADNE MARTINS FONTES - 

OAB:12.953, BRUNA BATTISTELLA - OAB:16.839, CARLOS 

ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - OAB:6894, GEFFERSON 

ALMEIDA DE SA - OAB:15761

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 Certifico que decorreu o prazo sem que a parte autora impugnasse a 

contestação. Diante disso, nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, 

impulsiono o feito fim de intimar as partes para especificarem provas que 

ainda pretendem produzir, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 886687 Nr: 21044-81.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON PAULINO DE SOUSA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA 

GALVÃO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:15.978-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:, JORGE LUIZ MIRAGLIA - OAB:OAB/MT 6.735

 Intime-se a ré, Unimed Cuiabá, para manifestar sobre pedido de fls. 

259/261 e 268, informando o descumprimento da tutela antecipada de fls. 

58/59, em 24 (vinte e quatro) horas.

Após, volte-me conclusos os autos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 842434 Nr: 46504-07.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS ZANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEA HUGUENEY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR WILSON DA SILVA DALVI 

- OAB:17510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Verifica-se que na Ação de Embargos à Execução, Código 897714, foi 

prolatada sentença transladada a esses autos às fls. 88/90 e pela 

certidão de fl. 91, constata-se que houve a interposição de Recurso de 

Apelação que resta pendente de julgamento.

Assim, não havendo razões para este processo permanecer concluso, 

devolvam-se os autos à secretaria, onde deverá aguardar julgamento do 

recurso de apelação pelo egrégio TJMT.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 18590 Nr: 11029-44.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA BRASIL DE MEDICAMENTOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA MED DROGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANNY FABRICIO CABRAL 

GOMES - OAB:6337/MS

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

OAB:751/MT

 Visto.

 Tendo em vista a pretensão modificativa dos embargos de declaração 

(art. 1.023, §2º, NCPC), intime-se o embargado para, querendo, se 

manifestar no prazo de cinco (05) dias.

 Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

 Vencido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me concluso para 

decisão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 209447 Nr: 20099-12.2005.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS EX-EMP. DO 

BEMAT- SAM-BEMAT, RUBENS EPIFÂNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASBEMAT - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 

DOS EX-EMPREGADOS DO BEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERMANO LEITE DE MELLO - 

OAB:7664-0/MT, KEILA CRISTINA MAIDANA DE MELLO - 

OAB:8935/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON MIRANDA COSTA - 

OAB:12792-A, EURIPEDES GOMES PEREIRA - OAB:3738/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos.

 Defiro o pedido de fls. 422/423, fixo os honorários advocatícios em 10% 

sobre o valor atualizado da execução.

 E diante da certidão de fl. 424, intime-se o exequente para informar qual a 

forma de alienação que pretende para o bem penhorado, no prazo de 

cinco dias.

 Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 746949 Nr: 44177-60.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONHART CONFECÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOGAL MODA MASCULINA E FEMININA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO DE CAMARGO 

HASEGAVA - OAB:24189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 90/93), assim, proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagarem o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena 

de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 213825 Nr: 22983-14.2005.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA IMÓVEIS LTDA, ADEMIR JOSE 

DONATONI, TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312-A/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7533-A, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405//MT, 

LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT

 Visto.

 Torno sem efeito a certidão de fl. 247, vez que não se trata de Embargos 

à Execução e sim de petição do devedor ofertando bem à penhora.

 Assim, intime-se o exequente para se manifestar sobre a petição de fls. 

228/230, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 12081 Nr: 3053-88.1997.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN COLÉGIO E 

CURSO MASTER LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENESIO GOMES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOÃO DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:15.950, RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA GALVÃO DE 

OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 Visto.

 Sobre a petição do devedor de fls. 254/255, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 234062 Nr: 3299-69.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): "Z100" ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - 

EPP, RPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOLORES CRUZ ROSELLI - 

OAB:9528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO DEL BARCO NEVES - 

OAB:6743/MT, JUÇARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - OAB:4044/MT

 Código n. 234062

Visto.

O exequente pretende a penhora na “boca do caixa”, tendo em vista que 

até o momento não foi cumprida a obrigação (fl. 341).

O pedido de penhora sobre o faturamento de empresa, conhecido como 

“boca de caixa”, é medida extrema e somente é admissível em casos 

excepcionais, ou seja, após esgotados todos os meios administrativos de 

busca de bens, que não é o caso dos autos, por isso, o indefiro.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O 

FATURAMENTO. REQUISITOS. INVIABILIDADE DO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE EMPRESARIAL. REEXAME DO CONJUNTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Admiti-se, em casos excepcionais, a penhora do faturamento de 

empresa, desde que a) o devedor não possua bens para assegurar a 

execução, ou estes sejam insuficientes para saldar o crédito; b) haja 

indicação de administrador e esquema de pagamento, nos termos do art. 

677, CPC; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o 

exercício da atividade empresarial. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, contudo, a análise da possibilidade de penhora 

de parte do rendimento da empresa executada implicaria a revisão do 

conjunto fático-probatório, especialmente no que se refere a inviabilização 

do exercício da atividade empresarial. Incidência da Súmula 7/STJ 3. Para 

a configuração do dissídio jurisprudencial, faz-se necessária a indicação 

das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entre o aresto 

recorrido e o paradigma, nos termos do parágrafo único, do art. 541, do 

Código de Processo Civil e dos parágrafos do art. 255 do Regimento 

Interno do STJ.

4. Recurso especial não conhecido.

(STJ, REsp 489.508/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, 

julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). Sem destaque no original.

 Além disso, deve-se observar a ordem gradativa de penhora, nos termos 

do artigo 835, do NCPC.

 Assim, intime-se o exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 756396 Nr: 8492-55.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO CARLOS DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA APARECIDA VALENTE 

SIQUEIRA DE LIMA - OAB:11812, TÂNIA BENEDITA CORREA - 

OAB:10.735

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VIDAL - 

OAB:2.679/MT

 Tendo em vista a pretensão modificativa dos embargos de declaração 

interpostos (fls. 1579/1583), intime-se a embargada para, querendo, se 

manifestar no prazo de cinco (05) dias.

 Nesse sentido, é a jurisprudência:

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929)

 Após, vencido o prazo, com ou sem manifestação, volte-me concluso 

para decisão.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 19712 Nr: 10793-29.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISOLDA GELATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, HSBC 

BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICENTE M. SCARAVELLI 

- OAB:3.933/MT, LEONARDO SÜLZER PARADA - OAB:OAB/MT 

11.846/B, SANTO SCARAVELLI - OAB:2847-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, PAULO GUILHERME DE MENDONÇA LOPES - 

OAB:98709, TIAGO AUED - OAB:9873-B

 Visto.

 Quanto ao requerimento de fls. 1.584/1.585, convém registrar que, 

compulsando os autos, não localizei a referida garantia ofertada.

 Assim, intime-se o banco réu para se manifestar, bem como para efetuar 

o pagamento das custas informadas à fl. 1.583, no prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1086979 Nr: 4719-60.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE CUIABA II

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÚCIA DE AZEVEDO FORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELLE FERNANDA FORTES 

- OAB:10159

 Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, especifiquem as 

partes as provas que pretendem produzir, indicando com objetividade, os 

fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 05 (cinco) dias.

Somente após as partes especificarem as provas que pretendem 

produzir, o feito será saneado, com apreciação das preliminares, se 

houver.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 929645 Nr: 49098-57.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAEL ADOLFO DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar sobre 

o pagamento voluntario da condenação, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1114003 Nr: 16328-40.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR MAXIMIANO MATTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:OAB/BA 16.780

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar 

as partes para especificarem provas que ainda pretendem produzir, no 

prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1026688 Nr: 35164-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WEGITON CORDEIRO DE MOURA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT, TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - 

OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar 

as partes a, no prazo de 5 dias, se manifestarem sobre o laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1135626 Nr: 25355-47.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIEL HENRIQUES SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO 

- OAB:18.440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono o feito fim de intimar a 

parte autora para, querendo, impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1072274 Nr: 56320-42.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PROMINAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 

ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAGT S/A AGROPECUÁRIA, GARON RIBEIRO 

MORAES FILHO, GARON RIBEIRO E MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILSON DE CASTRO OLIVEIRA - 

OAB:3221/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de 

intimar a parte autora para juntar aos autos o comprovante de distribuição 

da carta precatória no Juízo Deprecado, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 457458 Nr: 27753-74.2010.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA SCHWARTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA BARBARA LTDA-ME, BIBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LYZIA SPARANO MENNA 

BARRETO - OAB:7.329/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANTONIO PAROLIN - 

OAB:8023

 Certifico que decorreu o prazo sem apresentação de memoriais finais 

pela parte autora. Outrossim, nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ e 

conforme o despacho de fl. 234, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

requerida para apresentar suas razões finais, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 194686 Nr: 8521-52.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALERIANA CUNHA SCHMIDT, JORGE 

REINALDO BAICERE SCHMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rogério Naves da Silva - 

OAB:13663

 Impulsiono os autos a fim de intimar as partes a, no prazo de 5 dias, se 

manifestarem sobre a proposta de honorários periciais.

11ª Vara Civel

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002285 Nr: 24384-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGG TRADING S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - 

OAB:9.012/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

DEFIRO o pedido e DETERMINO a busca no sistema INFOJUD acerca dos 

bens existentes em nome da parte executada Atlas Agroindustrial Ltda. 

(CNPJ nº 05.553.578/0001-99).

Cumprida as determinações acima, intime-se a parte exequente para dar 

andamento ao feito, requerendo o que de direto, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002791 Nr: 24605-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Antes de qualquer manifestação a respeito do pedido de fls. 111/112, 

determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Helton Antônio da Silva 

(CPF nº 615.464.371-34).

Com a localização do endereço da parte requerida, expeça-se novo 

mandado de citação, mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 956819 Nr: 3483-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÁCIO DE FREITAS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIR PAULO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR FERNANDES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:10259

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o 

depósito da diligência para o cumprimento integral da decisão de fls. 55, 

requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142141 Nr: 28361-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INÊS METZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTER ALVES FERRAZ, TANIA BORGES 

FERRAZ, AUGUSTO CESAR NUNES FERRAZ, MARIO MARCIO DA COSTA 

E SILVA, MARILINA INES MARIA FAVA FERRAZ, CREMILDA NUNES 

FERRAZ MUZZI, MOACIR DA COSTA E SILVA, MARIA ISABEL DE 

ANDRADE, ESPOLIO DE MERCEDES ALVES FERRAZ, MARIA 

AUXILIADORA DA COSTA OCHOVE, ACIR CARLOS OCHOVE, MARCIA 

MARIA DA COSTA LOPES, JOSE ALBERTO COUTINHA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEBER JOSE MENEZES ALVES - 

OAB:13379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes a fim de regularizar a representação processual da 

parte requerida no prazo de 05 (cinco) dias, acostando aos autos o 

competente instrumento de procuração, sob pena de desconsideração do 

acordo formulado.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001792 Nr: 24163-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS LEITE JUNIOR ME, SHEILA TATIANI LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO CESAR FORTE DA SILVA - ME, FABIO 

CESAR FORTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA JULIO - 

OAB:16.399/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 240, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 964265 Nr: 6665-04.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MALUF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIDES FIDÊNCIO KLAUK, ELVIS ANTONIO 

KLAUK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:16240

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 61, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1059587 Nr: 50827-84.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASCOP – ASSOCIAÇÃO DAS COOPERATIVAS E 

AGRICULTORES FAMILIARES, JOÃO PAULO MATTOS MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 

AGRÁRIO, EMPAER - EMPRESA MATOGROS. DE PESQUISA, ASSIST. E 

EXT. RUR. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISA FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:12815

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 114, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088965 Nr: 5689-60.2016.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 60 de 498



 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JENIFFER VIANA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DAS GRAÇAS SILVA COCARELLI

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

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Antes de qualquer manifestação a respeito do pedido de fls. 99, 

determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Maria das Graças Silva 

Cocarelli (CPF nº 545.011.051-00).

Com a localização do endereço da parte requerida, expeça-se novo 

mandado de citação, mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Apensem-se os autos aos de nº 20835-78.2015.811.0041 (cód. 994523).

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1095626 Nr: 8681-91.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO VEIGA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À RS FEITOSA ME, ROMÁRIO SILVERIO 

FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ZAMPRONI BRANCO - 

OAB:2.062/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 87, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1021510 Nr: 32679-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO WILSON RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROZANE CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Diego Osmar Pizzatto - 

OAB/MT 11.094 - OAB:

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação da parte autora às fls. 47, verifica-se que os 

dados informados para a expedição do alvará e os dados constantes na 

decisão são idênticos e, ainda, em consulta ao sistema, verifica-se que o 

alvará já foi pago, desse modo, inexiste erro material para ensejar na 

expedição de novo alvará.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1008593 Nr: 26962-32.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ANDRE BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Procedo à intimação da parte autora, a fim de se manifestar, em 5 (cinco) 

dias, interesse ou não para que seja reagendada perícia, bem como, 

pleitear o que entende de direito, pois, conforme informação prestada pela 

médica, o requerente deixou de comparecer no consultório para fosse 

submetido ao exame pericial.

 Elisângela de Souza Barros Campanholo – Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000789 Nr: 23786-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE 

EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRÍCOLA PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEIZIANE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:17391/0-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 38, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1013002 Nr: 28832-15.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CÉZAR DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO JOSÉ DIAS, LILIANE VELOSO RIBEIRO 

DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO GARCIA BARBOSA - 

OAB:17.134-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Antes de qualquer manifestação a respeito do pedido de fls. 58/61, 

determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Paulo José Dias (CPF nº 

319.853.191-87) e Liliane Veloso Ribeiro Dias (CPF nº 618.287.931-91).

Com a localização do endereço da parte requerida, expeça-se novo 

mandado de citação, mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980149 Nr: 14204-21.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO EDMIR DA SILVA GUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA, CEZARIO 

SIQUEIRA GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA CANONGIA - 

OAB:16.196-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, HÉLIO NISHIYAMA - OAB:OAB/MT 12.919, JOÃO 

CARLOS POLISEL - OAB:12909/O-MT, VANESSA DA SILVA ALVES - 

OAB:19.155 MT

 Vistos, etc.

Considerando a informação de interesse da Caixa Econômica Federal no 
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presente feito, determino a remessa do processo à Justiça Federal para 

processamento e prosseguimento, com as baixas e comunicações de 

estilo, à luz do que dispõe a súmula 150 do STJ.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1033773 Nr: 38505-32.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRODUTOS PREDILETO LTDA, PAULO GUILHERME DA 

COSTA RIBEIRO, FELINTO DA COSTA RIBEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS COMERC. DE AUTOMOTORES, PELAS E SERV. DE CUIABÁ E 

VG E DOS EMPREG. EM SANEAMENTO DO EST. DE MT. E DOS FUNC. DO 

SIST. FIEMT, FECOMÉRCIO, FAMATO E FETRAMAR, KARLA DUARTE 

VIEIRA DE CAMPOS MELO, ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO, 

ROMILSON APARECIDO DE CAMPOS MELO, SILVIO DA SILVA RONDON, 

ROMILSON A. DE CAMPOS MELO & CIA LTDA, IRANI RIBEIRO RONDON, 

JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Breno Augusto Pinto De 

Miranda - OAB:9.779/MT, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - 

OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895, LUDMILA BEATRIZ 

PINTO DE MIRANDA - OAB:16.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a Resolução n. 006/2014/TP, que atribuiu à Vara 

Especializada de Direito Agrário as competências para processar e julgar 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, declino da competência para o seu 

processamento e julgamento.

DETERMINO a remessa dos autos para redistribuição à Vara Especializada 

de Direito Agrário desta comarca, com as baixas e comunicações de 

estilo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982977 Nr: 15369-06.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, BARBOSA E RAMOS 

LTDA, CARLOS ROBERTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN LUIZ PEREIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, esclarecer 

quanto ao pedido de fls. 49, informando se pretende somente a 

suspensão do feito ou a homologação da transação, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004539 Nr: 25338-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUGUSTA MORAES DE SIQUEIRA FIGUEIREDO, 

BENEDITO VIEIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO ZAMPIERI, ADRIANA RIBEIRO 

GARCIA BERNARDES, KADRI EMPREENDIMENTOS LTDA, LÂMIA KADRI, 

JOSE ANTONIO DA SILVEIRA JUNIOR, CAP DEVILLE ADMINISTRAÇÃO DE 

BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Cláudio Stábile Ribeiro - 

OAB/MT 3.213 - OAB:, Dr. Giorgio Aguiar da Silva - OAB/MT 14.600 - 

OAB:, Dr.ª Grasiela Elisiane Ganzer - OAB:OAB/MT 9.899, Dr.ª 

Natasha Denega Graboski - OAB:OAB/PR 72.785, ROBERTO 

ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 Vistos, etc.

No que tange a denunciação à lide da Sra. Alba Calhao de Figueiredo, 

INDEFIRO o pedido, visto que se tratando de eventual dever da denunciada 

em indenizar, cabe à requerida, se condenada, o direito de regresso.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 414, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1110108 Nr: 14710-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONDOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI, 

ALEXANDRE LEONARDO PODLASINSKI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL JARA BIGIO - 

OAB:20194/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Certifique-se a Sra. Gestora quanto ao decurso de prazo para a 

manifestação dos executados, devidamente citados conforme certidão de 

fls. 55.

Defiro o pedido de fls. 58/59 e determino a expedição de ofício ao 

Consórcio Canopus – Avenida Fernando Correa da Costa, nº 1.944, Bairro 

Jardim Kennedy, CEP 78.065-0000 – para que proceda a penhora da cota 

236, grupo 005100, existente em nome de Alexandre Leonardo Podlasinski 

da Silva (CPF nº 429.988.751-49), informando ao juízo, no prazo de 15 

(quinze) dias, a existência de valores.

Realizada a penhora, intime-se a parte executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da penhora, requerendo o que 

entender de direito.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975170 Nr: 11681-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LEITE DO BELÉM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:OAB/MT 9552

 Vistos, etc.

Defiro o pedido realizado pelas partes por ocasião da audiência de 

instrução e NOMEIO a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS 

LTDA., localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, 1856, sala 

408, 4º Andar, Ed. Office Tower, Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 

78.050-000, telefone (65) 3052-7636, para realizar a perícia no veículo 

pertencente a parte autora, o qual deverá cumprir o encargo independente 

de termo de compromisso (artigo 466 do CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos 

profissionais, no prazo de 05 (cinco) dias. (art. 465, § 2º, do CPC)

Apresentada a proposta, intimem-se as partes para a realização do 
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depósito do valor dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, para que seja 

dado início aos trabalhos do perito judicial, bem como autorizo desde já o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários.

Designada a data, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477).

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128074 Nr: 22187-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO GODOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Ana Campos - estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128075 Nr: 22188-22.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO JOSE WISNIEWSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 Certidão

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada tempestivamente aos autos pela requerida.

Ana Campos - estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966448 Nr: 7580-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, 

ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO GOMES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certidão

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para, em 

cinco dias, manifestar-se sobre a devolução do mandado de citação 

juntada aos autos.

Fernando de O. Santos (Estagiario)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 968037 Nr: 8289-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO EUSTAQUIO DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): itau

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A/MT

 Certidão

Em cumprimento a r. decisão retro, certifico que a parte autora apresentou 

impugnação nos autos no prazo legal. Assim sendo, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes, para no prazo comum de 05 

(cinco) dias especificar as provas que pretendam produzir nos autos.

 Ana Campos - estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 986864 Nr: 17103-89.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS DA SILVA NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certidão

Em cumprimento a r. decisão retro, certifico que a parte autora apresentou 

impugnação nos autos no prazo legal. Assim sendo, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes, para no prazo comum de 05 

(cinco) dias especificar as provas que pretendam produzir nos autos.

 Ana Campos - estagiária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999537 Nr: 23246-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA BEATRIZ DE OLIVEIRA PEREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes da nova data 

para realização da perícia médica, que foi designada para o dia 

20/03/2017, às 7h30, no consultório do Perito nomeado Dr. ROBERTO 

GOMES DE AZEVEDO, com endereço na Rua 24 de Outubro, nº 827, 

bairro Popular, Galeria 24 de Outubro, sala 08, CEP 78045-470 Telefone: 

9972-1818, Cuiabá/MT, devendo o advogado do autor providenciar seu 

comparecimento ao local indicado para realização da perícia.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983240 Nr: 15492-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS JARDEL FERREIRA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZABEL CRISTINA DELMENDES 

OCAMPOS - OAB:7.394/OAB/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO 

- OAB:6611, NELSON DA COSTA ARAÚJO FILHO - OAB:3512/MS

 Certifico que a réplica é tempestiva, ato contínuo, procedo à intimação das 

partes, para, em 5 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendem 

produzir, justificando-as, sob pena de indeferimento, despacho de fls. 
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30-31v.

Elisângela de Souza Barros Campanholo – Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1119290 Nr: 18411-29.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H G COMERCIO DE FRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cite-se o executado, no prazo de 03 (três) dias (art. 829 do CPC), efetuar 

o pagamento do débito, acrescido das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

que poderão ser reduzidos pela metade em caso de pagamento integral do 

débito no prazo acima previsto.

Conste no mandado que no prazo para embargos, se os executados 

reconhecerem a dívida exequenda poderá depositar 30% do montante e o 

restante parcelar em até seis vezes, acrescidos de correção monetária e 

juros de um por cento ao mês, na forma do artigo 916 do CPC.

A parte executada interpor embargos no prazo de 15 (quinze) dias 

contados na forma do art. 231, do CPC, distribuídos por dependência e 

instruídos com as cópias processuais relevantes.

O exequente, por sua vez, deverá ter ciência de que, não localizada a 

parte executada, deverá, na primeira oportuni¬dade, requerer as medidas 

necessárias para a viabilização da citação, sob pena de não se aplicar o 

disposto no art. 240, §1º, do Código de Processo Civil.

Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Sr. Oficial de Justiça procederá de imediato a penhora 

de bens, após, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo 

auto e de tais atos intimando, na mesma oportunidade, os executados.

 Não encontrada a parte executada, havendo bens de sua titularidade, o 

Oficial de Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem 

para garantir a execução, seguindo o processo na forma do art. 830, do 

Código de Processo Civil.

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

acostar aos autos nova procuração, contendo o endereço eletrônico e 

não eletrônico do advogado da causa, conforme art. 287, do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1067553 Nr: 54333-68.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO ANTONIO CALHAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO FERREIRA MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS MARTINHO AVALLONE 

PIRES - OAB:4626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEFFERSON ALMEIDA DE SA - 

OAB:15761

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, apensem-se os autos aos de nº 

14993-20.2015.811.0041 (cód. 982061) e nº 57115-48.2015.811.0041 

(cód. 1073950).

Intime-se o embargante para, no prazo de 05 (cinco) dias, acostar aos 

autos a matrícula do imóvel ofertado como caução/garantia.

Após, voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1097041 Nr: 9321-94.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR, ANAPE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIANS PAULO MISCHUR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSY ANNE MENEZES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:10.070 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Notificação Judicial ajuizada por Anape Empreendimentos 

Imobiliários - Eireli em desfavor de Willians Paulo Mischur.

A parte autora se manifestou às fls. 52, informando o desinteresse no 

prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora às fls. 52, 

para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil.

 Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu 

antes do ingresso nos autos do advogado do requerido.

 Autorizo o desentranhamento dos documentos, mediante certidão e cópia 

nos autos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999897 Nr: 23416-66.2015.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDE SHOP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PARANÁ DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA 

AUTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT, DYOGO COSTA MARQUES - 

OAB:11084/MT, NADJA LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, 

NILSON JACOB FERREIRA CALDAS - OAB:9.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Rogério Barão - OAB/MT 

8.313 - OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual c/c Cobrança de 

Aluguéis e Demais Encargos Locatícios proposta por Rede Shop Comércio 

de Combustíveis Ltda. em face de Paraná Distribuidora de Peças para 

Autos Ltda..

 Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 21/06/2017 às 14:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 991259 Nr: 19120-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CASSIA HADDAD MAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAMARCA DISTRBUIÇÃO DE VEICULOS 

LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA ALMEIDA DINIZ - 

OAB:9.623

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSWALDO PEREIRA 

CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - 

OAB:9552/MT

 Vistos, etc.

Defiro o pedido realizado pelas requeridas e NOMEIO a empresa REAL 

BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA., localizada na Av. Historiador 
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Rubens de Mendonça, 1856, sala 408, 4º Andar, Ed. Office Tower, 

Bosque da Saúde, Cuiabá - MT, 78.050-000, telefone (65) 3052-7636, para 

realizar a perícia no veículo pertencente a parte autora, o qual deverá 

cumprir o encargo independente de termo de compromisso (artigo 466 do 

CPC).

Em 15 (quinze) dias indiquem as partes assistentes técnicos, apresentem 

quesitos e arguir impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso 

(CPC, art. 465, parágrafo 1º, I, II e III), salvo se estes já foram 

apresentados oportunamente.

 Intime-se o Perito da nomeação, para apresentar sua proposta de 

honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos 

profissionais, no prazo de 05 (cinco) dias. (art. 465, § 2º, do CPC)

Apresentada a proposta, intimem-se as requeridas para a realização do 

depósito do valor dos honorários periciais no prazo de 05 (cinco) dias, na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, para que seja 

dado início aos trabalhos do perito judicial, bem como autorizo desde já o 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor dos honorários.

Designada a data, intimem-se as partes.

O laudo deverá ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

15 (quinze) dias, após a intimação das partes da apresentação do laudo. 

(CPC, art. 477).

Após a conclusão dos trabalhos periciais e, decorrido o prazo para 

manifestação das partes, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006851 Nr: 26293-76.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARICE DE PAULA MARCHIORETTO, 

ANGELO FRANCISCO MARCHIORETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 16.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Condomínio ajuizada por Condomínio 

Parque Residencial Beira Rio em desfavor de Clarice de Paula Marchioretto 

e Angelo Francisco Marchioretto.

A parte autora se manifestou às fls. 223, informando o desinteresse no 

prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora às fls. 

223, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de Processo 

Civil.

Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de Processo 

Civil.

 Deixo de fixar honorários advocatícios porque a desistência ocorreu 

antes do ingresso nos autos do advogado do requerido.

 Autorizo o desentranhamento dos documentos, mediante certidão e cópia 

nos autos.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as formalidades 

legais.

P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 994117 Nr: 20564-69.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 108, redesigno a audiência de 

instrução para o dia 20/06/2017, às 15:00 horas.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1153884 Nr: 33437-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENEZIO JUNIO QUEIROZ BISPO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, III, alínea b, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento, conforme acordado.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1159070 Nr: 35552-61.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DAS GRAÇAS CASTRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, III, alínea b, do CPC (Lei 13.105/2015).

Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento, conforme acordado.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1161491 Nr: 36565-95.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, julgando extinto o processo, com resolução do 

mérito, na forma do art. 487, III, alínea b, do CPC (Lei 13.105/2015).
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Custas, despesas e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

Efetuado o depósito judicial, expeça-se o respectivo alvará para 

levantamento, conforme acordado.

Após, certifique-se o trânsito em julgado, eis que as partes desistiram do 

prazo recursal, e arquive-se com baixa na distribuição e as cautelas de 

praxe.

P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1010526 Nr: 27798-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVANIA DA SILVA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certidão

Em cumprimento a r. decisão retro, certifico que a parte autora apresentou 

impugnação nos autos no prazo legal. Assim sendo, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar as partes, para no prazo comum de 05 

(cinco) dias especificar as provas que pretendam produzir nos autos.

 Ana Campos - estagiária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960419 Nr: 5014-34.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DE LARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação do exequente a fim de se manifestar, em 5 (cinco) 

dias, acerca da certidão do oficial de justiça.

Elisângela de Souza Barros Campanholo – Analista Judiciária

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973188 Nr: 10794-52.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO ALVES DA PAIXÃO

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Nos autos do RESP 1525174-RS, o Superior Tribunal de Justiça determinou 

“a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem 

no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015" (decisão 

prolatada em 07/06/2016).

Os temas suspensos versam sobre a ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) 

prestação de serviços de telefonia e internet, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos; prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados ou 

(má) prestação de serviços de telefonia e internet - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

parte autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos.

No caso dos autos, como a parte requerente busca a declaração de 

inexistência de débito, pugnando pela condenação da requerida por danos 

morais, DETERMINO a suspensão dos autos até o julgamento do 

1525174-RS perante o STJ.

Com a notícia do julgamento, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1099039 Nr: 10222-62.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DIOGO DA COSTA FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nos autos do RESP 1525174-RS, o Superior Tribunal de Justiça determinou 

“a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem 

no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015" (decisão 

prolatada em 07/06/2016).

Os temas suspensos versam sobre a ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) 

prestação de serviços de telefonia e internet, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos; prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados ou 

(má) prestação de serviços de telefonia e internet - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

parte autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos.

No caso dos autos, como a parte requerente busca a declaração de 

inexistência de débito, pugnando pela condenação da requerida por danos 

morais, DETERMINO a suspensão dos autos até o julgamento do 

1525174-RS perante o STJ.

Com a notícia do julgamento, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1011985 Nr: 28401-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONIELLE ZELIA LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 16.875, LARISSA ÁGUIDA VILELA PEREIRA - 

OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação para o dia 20/06/2017, às 11:30 horas, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se 

e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista 
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no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. Cumpre ressaltar que, uma vez que a legislação processual 

dispõe a respeito da possibilidade de recusa das partes acerca da 

realização da audiência de conciliação (art. 319, VII e art. 334, § 5º, ambos 

do Código de Processo Civil), se houver a opção, por qualquer das partes, 

pela realização do ato e não ocorrer a apresentação de qualquer proposta 

conciliatória, será aplicada multa por litigância de má-fé, em razão do 

tumulto ocasionado ao feito e a procrastinação de sua normal tramitação. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984111 Nr: 15966-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO LEASING S/ A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINA FERREIRA HINTZE SCHWAB ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107.414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOJUD a fim de 

perquirir o endereço da parte requerida Carolina Ferreira Hintze Schwab 

ME (CNPJ nº 012.908.367/0001-97).

Com a localização do endereço da parte requerida, expeça-se novo 

mandado de citação, mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001860 Nr: 24205-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA MARTHA ME, 

MARCUS VINICIUS DE ALMEIDA MARTHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 4.032, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:15.169-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG e INFOJUD a fim 

de perquirir o endereço da parte requerida Marcos Vinicius de Almeida 

Martha ME (CNPJ nº 10.225.158/0001-13).

Com a localização do endereço da parte requerida, expeça-se novo 

mandado de citação, mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 957457 Nr: 3790-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL, LÉLIA ROCHA ABADIO BRUN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLEI CAMARGO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO AUGUSTO CORRÊA 

DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Arley Camargo de Brito 

(CPF nº 012.032.371-03).

Com a localização do endereço da parte requerida, expeça-se novo 

mandado de citação, mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 975466 Nr: 11867-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL COLINA VERDE, ELOINA 

OKAZAKY RODIGHERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANIR AUGUSTO DE AQUINO, TEREZINHA 

MARIA REGIS CALDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA RUTE PAES DE BARROS 

MULLER - OAB:14.127/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 50, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007244 Nr: 26468-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAULIO FUCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 16.875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação para o dia 20/06/2017, às 12:00 horas, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se 

e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista 

no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. Cumpre ressaltar que, uma vez que a legislação processual 

dispõe a respeito da possibilidade de recusa das partes acerca da 

realização da audiência de conciliação (art. 319, VII e art. 334, § 5º, ambos 

do Código de Processo Civil), se houver a opção, por qualquer das partes, 

pela realização do ato e não ocorrer a apresentação de qualquer proposta 

conciliatória, será aplicada multa por litigância de má-fé, em razão do 

tumulto ocasionado ao feito e a procrastinação de sua normal tramitação. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 
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acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961821 Nr: 5596-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RIO CACHOEIRINHA, MARCELLE RAMIRES 

PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXSUEL FERNANDES RODRIGUES DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação para o dia 20/06/2017, às 11:30 horas, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se 

e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista 

no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. Cumpre ressaltar que, uma vez que a legislação processual 

dispõe a respeito da possibilidade de recusa das partes acerca da 

realização da audiência de conciliação (art. 319, VII e art. 334, § 5º, ambos 

do Código de Processo Civil), se houver a opção, por qualquer das partes, 

pela realização do ato e não ocorrer a apresentação de qualquer proposta 

conciliatória, será aplicada multa por litigância de má-fé, em razão do 

tumulto ocasionado ao feito e a procrastinação de sua normal tramitação. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1091453 Nr: 6788-65.2016.811.0041

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

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA FONZAR DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO BARTOLINO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 29, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1096064 Nr: 8883-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE MARIA DE SOUZA PEREIRA ME CENTRO 

PEDAGOGICO DE APRENDIZAGEM - CENPA, ELIETE MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELEN APARECIDA CAMPOS DA SILVA, 

MARIA EGINA DA COSTA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENIS AUGUSTO CANAVARROS 

DA CRUZ - OAB:20372/O, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.954

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar aos 

autos o CPF das requeridas para a realização da busca do endereço das 

mesmas, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976711 Nr: 12511-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando as tentativas infrutíferas de localização da parte requerida, 

defiro o pedido de fls. 60 e determino a citação por edital, no prazo de 20 

(vinte) dias, mediante as observâncias e advertências legais.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976528 Nr: 12413-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ANTONIO CHAVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo 10 (dez) dias, manifestarem a 

respeito do alegado às. 122/123 requerendo o que entenderem de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1114225 Nr: 16393-35.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREDEAL MANUFATURA DE PAPÉIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S I BOULUS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE DE BACCO GEREMIA - 

OAB:92.961/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes a fim de regularizar a representação processual da 

requerida S I Boulus EPP no prazo de 05 (cinco) dias, acostando aos 

autos o competente instrumento de procuração, sob pena de 

desconsideração do acordo formulado.
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Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999567 Nr: 23259-93.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WENDERSON SEBASTIÃO NEPONUCENO DE 

SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, ELIS MARINA DIAS PINTO - 

OAB:OAB/MT 20944-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino sejam procedidas buscas no sistema INFOSEG, SIEL e INFOJUD 

a fim de perquirir o endereço da parte requerida Wenderson Sebastião 

Neponuceno de Siqueira (CPF nº 832.711.801-30).

Com a localização do endereço da parte requerida, expeça-se novo 

mandado de citação, mediante as observâncias e advertências legais.

Não sendo localizado o endereço, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1080972 Nr: 2010-52.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTA ASSOCIAÇÃO DE LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMERICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REAL COMERCIO DE CELULARES E 

ACESSÓRIOS LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Ana Maria Sordi Teixeira 

Moser - OAB:OAB/MT 6.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação para o dia 20/06/2017, às 12:00 horas, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se 

e cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista 

no § 8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. Cumpre ressaltar que, uma vez que a legislação processual 

dispõe a respeito da possibilidade de recusa das partes acerca da 

realização da audiência de conciliação (art. 319, VII e art. 334, § 5º, ambos 

do Código de Processo Civil), se houver a opção, por qualquer das partes, 

pela realização do ato e não ocorrer a apresentação de qualquer proposta 

conciliatória, será aplicada multa por litigância de má-fé, em razão do 

tumulto ocasionado ao feito e a procrastinação de sua normal tramitação. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). ...

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003574 Nr: 24958-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELMA CRISTINA LIMA DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARIO BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Designo audiência de conciliação para o dia 20/06/2017, às12:00 horas, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital. Intime-se e 

cite-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer a audiência, sob pena de imposição da sanção prevista no § 

8º, do art. 334, do Código de Processo Civil, em caso de ausência 

injustificada. Cumpre ressaltar que, uma vez que a legislação processual 

dispõe a respeito da possibilidade de recusa das partes acerca da 

realização da audiência de conciliação (art. 319, VII e art. 334, § 5º, ambos 

do Código de Processo Civil), se houver a opção, por qualquer das partes, 

pela realização do ato e não ocorrer a apresentação de qualquer proposta 

conciliatória, será aplicada multa por litigância de má-fé, em razão do 

tumulto ocasionado ao feito e a procrastinação de sua normal tramitação. 

O prazo para contestação é de 15 (quinze) dias úteis e será contado a 

partir da realização da audiência ou da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pelo réu. A 

ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial. Fiquem as partes cientes de 

que o comparecimento na audiência é obrigatório (pessoalmente ou por 

intermédio de representante, por meio de procuração específica, com 

outorga de poderes para negociar e transigir), devendo estar 

acompanhadas de seus advogados. Decorrido o prazo para contestação, 

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

apresente impugnação à contestação (oportunidade em que: I – havendo 

revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o 

julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se manifestar em 

réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas 

relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo formulada 

reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora 

apresentar resposta à reconvenção). ...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 978094 Nr: 13072-26.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PEDRO SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 

OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo 

Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pela requerida e JULGO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Milton Pedro Santana em face 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- S/A.Condeno o 

autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 82 § 2º c/c artigo 85 §2ºdo Código de Processo Civil, ficando a 

execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes 

autos.Transitado em julgado, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1026784 Nr: 35236-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO FRANCISCO VIANA NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo 

Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pela requerida e JULGO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Valdomiro Francisco Viana Neto 

em face Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82 § 2º 

c/c artigo 85 §2ºdo Código de Processo Civil, ficando a execução 

suspensa face a gratuidade deferida nos presentes autos.Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992001 Nr: 19452-65.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PEREIRA DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo 

Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pela requerida e JULGO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Aparecido Pereira de Menezes 

em face Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- S/A. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 85 §2ºdo Código de Processo Civil, 

ficando a execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes 

autos.Transitado em julgado, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 992830 Nr: 19813-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEY PEDROSO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:18.047 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo 

Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pela requerida e JULGO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Sidney Pedroso de Almeida em 

face Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- S/A. Condeno 

o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 82 § 2º c/c artigo 85 §2ºdo Código de Processo Civil, ficando a 

execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes 

autos.Transitado em julgado, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 970957 Nr: 9699-84.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL CORREIA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:12893/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c 

Indenização por Dano Moral e Material proposta por Daniel Correia de 

Souza em face de Banco BMG S/A.

 Considerando o que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de 

Instrução para o dia 20/06/2017 às 16:00 horas, para o depoimento 

pessoal da parte autora, da parte requerida, além da oitiva de 

testemunhas, observando o limite de três testemunhas, independente de 

prévia apresentação de rol.

Nos termos do art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da 

parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e 

do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997846 Nr: 22533-22.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONI APARECIDA ADRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:OAB/MT 9.079

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo 

Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pela requerida e JULGO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Ivoni Aparecida Adriano em 

face Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 

85 §2ºdo Código de Processo Civil, ficando a execução suspensa face a 

gratuidade deferida nos presentes autos.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982313 Nr: 15088-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISTHEFERSON CAMPOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo 

Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pela requerida e JULGO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Istheferson Campos Pereira em 

face Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT- S/A.Condeno o 
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autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 82 § 2º c/c artigo 85 §2ºdo Código de Processo Civil, ficando a 

execução suspensa face a gratuidade deferida nos presentes 

autos.Transitado em julgado, arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1143653 Nr: 28999-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILSON DA SILVA SCHULTZ ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS MENEGATTI - 

OAB:12029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes a fim de regularizar a representação processual da 

parte requerida no prazo de 05 (cinco) dias, acostando aos autos o 

competente instrumento de procuração, sob pena de desconsideração do 

acordo formulado.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982968 Nr: 15361-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA MARTINS DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE 

COBRANÇA movida por Alessandra Martins da Costa em face de Porto 

Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a requerida:a) ao 

pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco 

reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente leve devido a lesão neurológica, corrigido monetariamente 

data do sinistro (20/03/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 82 § 2º c/c 

artigo 85 §2ºdo Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o 

vencedor a manifestar seu interesse na execução da sentença, 

apresentando a planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965037 Nr: 6936-13.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNNES LINS BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCEAN AIR LINHAS AEREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação da parte autora às fls. 155/159, verifica-se 

ser necessária a realização da audiência de instrução, haja vista que, 

conforme decisão de fls. 150, foi fixado como ponto controvertido sobre a 

existência de dano passível de indenização, a sua extensão e a ilicitude 

na conduta da parte requerida, assim, indefiro o pedido de fls. 155/159.

Aguarde-se a realização da audiência designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 963513 Nr: 6281-41.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLUCE MIRANDA PIRES

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Nos autos do RESP 1525174-RS, o Superior Tribunal de Justiça determinou 

“a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem 

no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015" (decisão 

prolatada em 07/06/2016).

Os temas suspensos versam sobre a ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) 

prestação de serviços de telefonia e internet, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos; prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados ou 

(má) prestação de serviços de telefonia e internet - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

parte autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos.

No caso dos autos, como a requerente busca a declaração de 

inexistência de débito, pugnando pela condenação da requerida por danos 

morais, DETERMINO a suspensão dos autos até o julgamento do 

1525174-RS perante o STJ.

Com a notícia do julgamento, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967248 Nr: 7910-50.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERTO FABIO DA SILVA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr. Claudison Rodrigues - 

OAB/MT 9.901 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826/A

 Vistos, etc.

Nos autos do RESP 1525174-RS, o Superior Tribunal de Justiça determinou 

“a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem 

no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015" (decisão 

prolatada em 07/06/2016).

Os temas suspensos versam sobre a ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) 

prestação de serviços de telefonia e internet, bem como, se configurado o 
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dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos; prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados ou 

(má) prestação de serviços de telefonia e internet - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

parte autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos.

No caso dos autos, como a requerente busca a declaração de 

inexistência de débito, pugnando pela condenação da requerida por danos 

morais, DETERMINO a suspensão dos autos até o julgamento do 

1525174-RS perante o STJ.

Com a notícia do julgamento, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001884 Nr: 24220-34.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZAIAS DOMINGOS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Nos autos do RESP 1525174-RS, o Superior Tribunal de Justiça determinou 

“a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem 

no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015" (decisão 

prolatada em 07/06/2016).

Os temas suspensos versam sobre a ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) 

prestação de serviços de telefonia e internet, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos; prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados ou 

(má) prestação de serviços de telefonia e internet - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

parte autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos.

No caso dos autos, como a parte requerente busca a declaração de 

inexistência de débito, pugnando pela condenação da requerida por danos 

morais, DETERMINO a suspensão dos autos até o julgamento do 

1525174-RS perante o STJ.

Com a notícia do julgamento, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973196 Nr: 10801-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO MAIA

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

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

 Vistos, etc.

Nos autos do RESP 1525174-RS, o Superior Tribunal de Justiça determinou 

“a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, 

individuais ou coletivos, que versem sobre idêntica questão e que tramitem 

no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015" (decisão 

prolatada em 07/06/2016).

Os temas suspensos versam sobre a ocorrência de dano moral 

indenizável, em virtude da cobrança de serviços não contratados ou (má) 

prestação de serviços de telefonia e internet, bem como, se configurado o 

dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de 

comprovação nos autos; prazo prescricional incidente em caso de 

pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou 

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados ou 

(má) prestação de serviços de telefonia e internet - se decenal (artigo 205 

do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil) ou outro 

prazo; repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se 

prescinde, ou não, da comprovação da má-fé do credor (artigo 42, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa 

(imprudência, negligência e imperícia); abrangência da repetição de 

indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela 

parte autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em 

sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de 

apresentação de documentos.

No caso dos autos, como a parte requerente busca a declaração de 

inexistência de débito, pugnando pela condenação da requerida por danos 

morais, DETERMINO a suspensão dos autos até o julgamento do 

1525174-RS perante o STJ.

Com a notícia do julgamento, certifique-se e voltem-me os autos 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085969 Nr: 4250-14.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE DA PENHA BOMFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GVT - GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 30, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993072 Nr: 19896-98.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI 

- OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo 

Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pela requerida e JULGO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Manoel dos Santos em face 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 
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por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 

85 §2ºdo Código de Processo Civil, ficando a execução suspensa face a 

gratuidade deferida nos presentes autos.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981807 Nr: 14925-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIENE COSTA MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo 

Civil, acolho a prejudicial de mérito alegada pela requerida e JULGO 

EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO a presente Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Rosiene Costa Macedo em face 

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros.Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 82 § 2º c/c artigo 

85 §2ºdo Código de Processo Civil, ficando a execução suspensa face a 

gratuidade deferida nos presentes autos.Transitado em julgado, 

arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1130250 Nr: 23095-94.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA WALBER, ROMILDA WALBER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO FERNANDO PÉCORA DE 

AMORIM - OAB:17.695, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7.397/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009/mt

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1014826-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - 171045-/SP (ADVOGADO)

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA OAB - 50879-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ MANDADO DE 

INTIMAÇÃO Dados do Processo: Processo: 1014826-49.2016.8.11.0041; 

Valor causa: R$ 14.163,89; Tipo: Cível; Espécie: BUSCA E APREENSÃO 

(181); Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Parte Autora: REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

Parte Ré: REQUERIDO: PATRICIA DA SILVA OLIVEIRA . FINALIDADE(S): 

Intimação da Parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

acerca da certidão negativa (Id:3009058) do Sr. oficial de justiça, dando o 

devido prosseguimento ao feito sob pena de extinçaõ. cuiabá, 1 de 

fevereiro de 2017. SELMA SIQUEIRA SEDE DO 1ª VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1015624-10.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - 0003150-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEYLLA SAMIA REIS ROSINA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do 

Processo: 1015624-10.2016.8.11.0041 REQUERENTE: FUNDACAO DOS 

ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF REQUERIDO: KEYLLA SAMIA REIS 

ROSINA Vistos etc. Do cotejo dos autos, verifico que a parte autora, 

FUNCEF – FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, Entidade Fechada 

de Previdência Complementar, instituída pela Caixa Econômica Federal, não 

é instituição financeira, mas sim Previdência Privada, regulamentada pela 

SUSEP e não pelo Banco Central, portanto manifesta a incompetência 

deste juízo para a apreciação da causa. Nessa vertente: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRESTIMO FIRMADO 

ENTRE PESSOA FÍSICA E ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CAPEMI 

CAIXA DE PECÚLIOS PENSÕES E MONTEPIOS BENEFICIENTE. 

COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO CIVIL. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. REDISTRIBUIÇÃO”. (TJ-SC, Relator: Lédio Rosa de Andrade, 

Data de Julgamento: 01/09/2010, Quarta Câmara de Direito Comercial). 

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELA PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA CONTRA 

SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO IMOBILIÁRIO FIRMADO ENTRE PESSOA FÍSICA E ENTIDADE DE 

PREVIDÊNCIA PRIVADA ¿ ATOS REGIMENTAIS N. 41/2000 E 57/2002 - 

DEFINIÇÃO CONJUNTA DO TJSC DE 18.12.2000 ¿ PRECEDENTE DA 

SEÇÃO CIVIL - RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA COMPETÊNCIA DAS 

CÂMARAS DE DIREITO CIVIL. É das Câmaras de Direito Civil a competência 

para julgamento de apelação cível interposta contra sentença proferida 

nos autos de ação de revisão do contrato imobiliário celebrado entre 

entidade de previdência privada e o seu beneficiário, o que se depreende 

pela leitura dos Atos Regimentais n. 41/2000, 57/2002 e Definição Conjunta 

do TJSC de 18.12.2000, haja vista que a Caixa de Previdência dos 

Funcionários do Banco do Brasil ¿ PREVI, é pessoa jurídica de direito 

privado e o contrato imobiliário não é do Sistema Financeiro da Habitação, 

motivo pelo qual a lide não se enquadra no rol taxativo de competências 

das Câmaras de Direito Público e das Câmaras de Direito Comercial. Não 

sendo dos órgãos julgadores conflitantes a competência para julgamento 

da apelação cível objeto do conflito negativo, este deve ser julgado 

improcedente, reconhecendo-se, no entanto, de ofício, a competência de 

uma das Câmaras de Direito Civil, nos termos dos Atos Regimentais ns. 

41/00 (inciso I ¿ 32) e 57/02, bem como da Definição Conjunta do TJSC, de 

18.12.2000. (Conflito de competência n. , de Blumenal, rel. Cláudio Valdyr 

Helfenstein, j. em 4-5-2009). No mais, ao se ter em vista que, embora se 

trate de ente relacionado aos funcionários da Caixa Econômica Federal, 

trata-se de ente cm personalidade jurídica de direito privado, com 

autonomia patrimonial, administrativa e financeira, não há razões, salvo 

melhor juízo, de inserção da CEF no polo ativo, razão pela qual mantem-se 

a competência da Justiça Estadual. Também nesse sentido, a 

jurisprudência pátria que entendo por bem colacionar: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE 

APOSENTADORIA. FUNCEF COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 
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Encontra-se pacificado no âmbito desta Câmara, que é competente a 

Justiça Estadual, para processar e julgar os pedidos de complementação 

de aposentadoria relacionada à previdência privada. AGRAVO PROVIDO”. 

(Agravo de Instrumento Nº 70059427401, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 

09/05/2014) (TJ-RS - AI: 70059427401 RS, Relator: Luís Augusto Coelho 

Braga, Data de Julgamento: 09/05/2014, Sexta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 16/05/2014) Deste modo, por verificar 

que o feito em tela não possui natureza tipicamente bancária, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos autos a umas das Varas de Feitos Gerais Cíveis 

desta Capital, com as anotações e baixas devidas. Cumpra-se. Cuiabá, 18 

de outubro de 2016 Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 977970 Nr: 13005-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSCAR EDSON ROMANINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157.875-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, depositar a diligência 

para cumprimento do mandado expedido nestes autos, TRAZENDO PARA 

TANTO O “RECIBO ORIGINAL EMITIDO DIRETAMENTE PELO CAIXA DO 

BANCO DO BRASIL, OU CAIXA ELETRÔNICO, VEDADA A 

APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA VIA, DE COMPROVANTE DE DEPÓSITOS 

EFETUADOS POR MEIO DE ENVELOPES, BEM COMO DE COMPROVANTES 

DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS REALIZADOS ON-LINE”, nos termos da 

Portaria nº 64/2013/DF. Informa-se, ainda, que o VALOR DA DILIGÊNCIA E 

OS DADOS BANCÁRIOS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM TABELA NO 

http://www.sindojus-mt.org.br/p/tabela-de-diligencias.html, BEM COMO, 

NA CENTRAL DE MANDADOS DESTE FÓRUM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1097266 Nr: 9374-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINETE MARIA DE BARROS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Apelação com pedido de retratação, sob o argumento de 

excesso de rigor, sendo imensurável sua surpresa ao deparar com a 

extinção da ação, não havendo inércia do Banco, posto que procedeu o 

recolhimento das diligências do meirinho, apenas não cumpriu de acordo 

com a portaria n.64/2013/DF.

É o relatório necessário.

Inicialmente, devo salientar que é entendimento deste magistrado que a 

ação não é feita para extinção sem conhecimento do direito perseguido, 

no entanto, não pode o Estado/Juiz fazer a vez da parte e, que o 

descumprimento da portaria n.64/2013/DF, impede o encaminhamento do 

mandado à Central de Mandados, sendo ato inexistente, sua efetivação de 

forma diversa e, entender de forma contrária, seria uma desconsideração 

com as demais partes que a cumpre de forma regular, inclusive, o próprio 

autor/apelante em diversos autos.

Ademais, o feito foi distribuído em 03/2016, com liminar deferida às 

fls.18/19 no mesmo mês e ano, no entanto, não foi cumprida, por falta de 

meios (fls.22 – 05/2016), inclusive, em 05/2016, foi intimado para depositar 

as diligências nos moldes da portaria em comento às fls.23 – 05/2016, no 

entanto, fez letra morta, procedendo de forma diversa às fls.24/25 – 

05/2016 e, intimado para proceder sob pena de extinção (portaria 

23/16-GAB) via DJE e AR, não cumpriu, portanto, de 05/2016 a 09/2016, 

não depositou e/ou manifestou, caracterizando os termos do artigo 485 do 

CPC, com as intimações regulares.

Assim, mantenho a sentença atacada.

No mais, encaminhem-se ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 377403 Nr: 13790-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETICIA PINHEIRO FERREIRA - 

OAB:16630, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18078/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Intimação da parte Ré para que no prazo de 15(quinze) dias manifestar- 

se acerca do pedido de desistência da ação que se encontra nos autos 

às fls.97.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 788900 Nr: 42893-80.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMANUELY CRISTINA DA SILVA PINHEIRO

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO AZEVEDO SETTE - 

OAB:OAB/SP 134.486, THIAGO CONTE OFREDO TEDESCHI - 

OAB:OAB/RJ 190008

 Intimação da parte Requerida para, no prazo de 15(quinze) dias, 

comprovar o pagamento das custas calculadas às fls. 142.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792363 Nr: 46458-52.2012.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO RAMOS LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

OAB:8.920-B/MT

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

FILHO - OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

 Intimação da parte Requerida para, no prazo de 15(quinze) dias, 

comprovar o pagamento das custas calculadas às fls. 133, nos termos da 

Sentença de fls. 41/43.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 833939 Nr: 39307-98.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS MARTINS FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBENS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:10609

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

OAB:SP- 291.479

 Vistos etc.

Inicialmente, ante o evidente error in procedendo de fls.246, quando 

determinei a substituição processual, REVOGO esta e encaminhe-se para 

regularização, mantendo a BV Financeira S/A no polo passivo, com as 

anotações devidas.

Intimo o advogado do autor para regularizar a representação como 

requerido às fls.246, no prazo de cinco dias, sob pena de medidas 

cabíveis para o caso, já que saiu intimado na audiência para assim 
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proceder.

Conforme o disposto nas razões fáticas da inicial, pretende a parte autora, 

por meio desta ação, a revisão de cláusulas contratuais e, dentre seus 

requerimentos, discute a legalidade de taxas e tarifas administrativas.

Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 1.578.526-SP, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o 

recurso submetido como paradigma à análise de Repercussão Geral, na 

forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação do entendimento da Corte 

quanto a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem”.

Ainda, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 

1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 

critério do juízo.”

Deste modo, por verificar que este caderno processual visa revisar a 

matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em estrito cumprimento 

à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, até o 

julgamento do REsp n. 1.578.526-SP.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 816309 Nr: 22755-58.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERNADETE PERES DA ROCHA SCHMITZ

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

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA NOITE 

IZABEL - OAB:17566/MT, MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - 

OAB:13266

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MEJDALANI PEREIRA - 

OAB:128457/SP

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por BERNADETE 

PERES DA ROCHA SCHMITZ em face de CREFISA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, para condenar a ré a repetição do 

indébito do que foi pago a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, 

bem assim ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em 

R$ 1.500,00.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 

2.017.Dr. Paulo Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito(Autos Cód. 

816309).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796491 Nr: 2839-38.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA ALVES DO ESPIRITO SANTO

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos etc.

Faço constar que, não obstante às fls. 134 tenha sido acostado aos autos 

a ata da audiência realizada aos 29/04/2016, às 17h00, na presença dos 

causídicos de ambas as partes, bem assim da preposta da ré, no Sistema 

Apolo foi lançada ata relativa a outro caderno processual (autos Código n° 

1024475), que em nada se relaciona com este caderno processual.

Assim, torno nulo aquele lançamento e, com fito de regularizar a situação 

dos autos, abaixo, lanço os termos daquela ata:

“TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Autos Código n° 796491 – Ação de Repetição do Indébito c/c Julgamento 

Antecipado da Lide

Aos 29 de abril de 2016, às 17:00 horas, estando presentes o M.M. Juiz 

de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca 

de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza, o advogado da parte 

autora, bem como a advogada da parte ré e seu preposto.

Aberta a audiência, afirmam as partes a impossibilidade de acordo, bem 

como a ausência de provas a serem produzidas, além daquelas já 

constando nos autos. NADA MAIS. Eu, _____ Karolliny Souza Fernandes 

Dos Santos, Estagiária, o digitei e subscrevi.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito

Dr. Diogo de Oliveira da Cruz

Advogado da parte autora

Dra. Flavia Rosa Nicanor de Souza

Advogada da parte ré

Sra. Kamilla de Oliveira Cabana

Preposto da parte ré”

No mais, segue sentença em 05 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796491 Nr: 2839-38.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA ALVES DO ESPIRITO SANTO

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ,Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO 

EXTINTA esta ação ajuizada por ILMA ALVES DO ESPÍRITO SANTO em 

face de BANCO VOLKSWAGEN S/A, condenando a autora ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, 

em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 

anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 

2.017.Dr. Paulo Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito(Autos Cód. 

796491).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 796501 Nr: 2849-82.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILMA ALVES DO ESPIRITO SANTO

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 Vistos etc.

Segue cópia da sentença prolatada nos autos código 796491, bem assim 

a decisão quanto ao incidente de Impugnação ao Valor da Causa código 

929181, ambos em apenso.

Conforme o disposto nas razões fáticas da inicial, pretende a parte autora, 

por meio desta ação, a revisão de cláusulas contratuais e, dentre seus 

requerimentos, discute a legalidade de taxas e tarifas administrativas.

Quanto ao ponto, destaco que no Recurso Especial n. 1.578.526-SP, sob a 

relatoria do insigne Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, foi o 

recurso submetido como paradigma à análise de Repercussão Geral, na 

forma do art. 1.040 do CPC, para a consolidação do entendimento da Corte 

quanto a “validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas 

com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação 

do bem”.

Ainda, determinou “a suspensão, em todo o território nacional, dos 

processos pendentes que versem sobre a questão ora afetada (cf. art. 

1.037, inciso II, do CPC/2015), ressalvadas as hipóteses de 

autocomposição, tutela provisória, resolução parcial do mérito e coisa 

julgada, de acordo com as circunstâncias de cada caso concreto, a 

critério do juízo.”

Deste modo, por verificar que este caderno processual visa revisar a 
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matéria em discussão no aludido Recurso Especial, em estrito cumprimento 

à ordem superior, determino a SUSPENSÃO deste processo, até o 

julgamento do REsp n. 1.578.526-SP.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 104038 Nr: 16881-78.2002.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIZUKO IKEDA, JUNKO SANO IKEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O autor apelou às fls. 228/230vº, nos termos do artigo 1010 do NCPC, ante 

a não formação da relação jurídico-processual, que se concretiza com a 

citação valida, desnecessária se faz a intimação do apelado para 

contrarrazoar o respectivo recurso de apelação.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 246114 Nr: 13885-68.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.M. INSTALAÇÃO DE POSTOS DE 

GASOLINA, STAEL MAGNO DE CARVALHO, MARCIA OLENTINA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUREMBERGUE ALVES 

JUNIOR - OAB:10.203 OAB MT

 ,, procedo à realização do arresto/penhora via BACENJUD, inclusive junto 

às cooperativas.Consigno, ainda, que os autos permanecerão em 

Gabinete até a verificação dos extratos informados pelas instituições 

financeiras, observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – 

TJMT, não obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo 

Civil/2015.Com efeito, verifico do extrato em anexo que o referido 

procedimento restou inexitoso, uma vez que apenas foram encontrados 

valores ínfimos que em seguida foram desbloqueados por este Juízo 

(extrato em anexo).Apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a 

perquirição de bens dos devedores passíveis de serem 

arrestados/penhorados, foi lhe facultado, a realização de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do credor.De fato, vislumbro dos autos 

a viabilidade da realização de pesquisa a fim de localizar bens imóveis 

do(s) executado(s) passíveis de serem penhorados e, em regular impulso 

oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e RENAJUD 

(extratos em anexo).Procedo à pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção 

das últimas declarações de renda e bens do(s) executado(s), vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto,Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XVII). Intimo-o, ainda, para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, 

no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo 

prazo, sob pena de extinção.Empós, com ou sem manifestação, 

retornem-me os autos conclusos para deliberações.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 327060 Nr: 265-18.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLAN PEREIRA DA SILVA - ME, ERLAN 

PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:OAB/MT 4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

O autor apelou às fls. 61/67, nos termos do artigo 1010 do NCPC, ante a 

não formação da relação jurídico-processual, que se concretiza com a 

citação valida, desnecessária se faz a intimação do apelado para 

contrarrazoar o respectivo recurso de apelação.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 894124 Nr: 25975-30.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSSO NORTE TRANSPORTES LTDA, 

VALDIR RUELIS, ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS, OBED RUELIS, 

ALAICE DOS SANTOS RUELIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, 

GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, GUSTAVO RODRIGO 

GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Apelação com pedido de retratação, sob o argumento de que 

estaria dando regular andamento ao feito e em face dos entraves 

burocráticos internos da Instituição Financeira, não foi possível a juntada 

dos comprovantes de pagamento das custas referente a carta de citação, 

inexistindo requerimento da parte adversa para esse desiderato.

É o relatório necessário.

Inicialmente, não se fala em manifestação da parte adversa em processo 

que não houve a formação do contraditório, como in casu.

No mais, como se verifica estes foram distribuído em 06/2014, 

despachado no mesmo mês para citação, no entanto, o feito ficou 

aguardando ato da parte até 02/2016, quando então foi intimada para 

depositar as diligências nos termos da portaria n.64/2013/DF, portanto, 

dois anos se passaram sem nenhuma intervenção do Banco.

Ingressando novos causídicos em 02/2016 (fls.27/33), foram anotados e 

intimados para depósito das diligências, nos moldes da portaria 

n.64/2013/DF (fls.76), quedando-se inerte, motivo pelo qual, caracterizado 

ao abandono (certidão de fls.38), cumpriu o Sr. Gestor a portaria 

n.23/2016/GAB., que determina que em casos como este seja a parte 

intimada via AR (fls.42) e DJE (fls.43), para cumprir em 05 dias sob pena 

de extinção.

Apesar das intimações preferiu o autor o silêncio, evidenciando, o 

abandono da causa, não podendo ser crível que entraves burocráticos, 

venham dar azo a inércia por mais de dois anos.

Assim, mantenho a sentença atacada.

No mais, encaminhem-se ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 763878 Nr: 16484-67.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA DE FATIMA PAES ME, APARECIDA 

DE FATIMA PAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, não obstante o teor da petição de fls. 80/81 quanto à 

validade da citação ficta realizada nos autos, vislumbro que não há 

nenhuma irregularidade na formação do presente caderno processual, 

uma vez que ante a orientação do CNJ que a citação por edital seja 

precedida de busca via Infojud/Infoseg, o que já ocorreu neste feito. Desta 

maneira, é evidente que o presente feito encontra-se em ordem.

Em segundo lugar, em consonância com a mais abalizada jurisprudência, 

ante a insuficiência de saldo quando da realização da ordem de fls. 34, ao 
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ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta ao sistema 

BacenJud é medida inócua, razão pela qual indefiro o referido pleito de fls. 

79.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

ESPECIAL. REALIZAÇAO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 655-A DO 

CPC, SEM ÊXITO. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA SEM 

MOTIVAÇAO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇAO DE 

MODIFICAÇAO NA SITUAÇAO ECONÔMICA DO EXECUTADO.

1. Caso em que se discute a obrigatoriedade do juízo da execução de 

reiterar ordem de bloqueio de valores em depósito do executado, 

requerida pelo exequente, com relação à instituições financeiras que não 

tenham respondido o comando anterior, sem que haja motivação do 

exequente.

2. Sobre o tema, este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que 

a reiteração, ao juízo, das diligências relacionadas à localização de bens 

pelo sistema Bacen-Jud depende de motivação expressa da exequente, 

sob pena de onerar o juízo com providências que cabem ao autor da 

demanda. Precedentes: REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, DJe 28/6/2010; REsp 1.145.112/AC, Rel. Ministro Castro Meira, 

DJe 28/10/2010.

Posto isso, considerando-se a inexistência de bens pertencentes ao(s) 

executado(s), haja vista o resultado das pesquisas realizadas neste feito, 

SUSPENDO a presente execução nos moldes do artigo 921, inciso III do 

CPC/2015 e § 1º do referido artigo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792771 Nr: 46860-36.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA 

COSTA, AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619, BRENO DE PAULA MILHOMEM - OAB:399-B/RO, 

JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados por BANCO DO BRASIL S/A em 

face de AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA – ME, ARI ROSA DOS 

SANTOS e CLEONICE SOUZA COSTA, condenando os réus ao pagamento 

de R$ 122.325,32, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado 

da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da 

ação.Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, 

contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão 

das benesses da assistência judiciária. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2.017.Dr. Paulo Sergio 

Carreira de SouzaJuiz de Direito(Autos Cód. 792771).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 900417 Nr: 30141-08.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA TEREZINHA KUHN

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, GISELY MARIA REVELES DA CONCEIÇÃO - OAB:8448, 

LISIANE VALERIA LINHARES SCHMIDEL - OAB:9.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos etc.

O autor apelou às fls. 147/154, o réu devidamente intimado apresentou 

contrarrazões às fls. 157/172.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 967390 Nr: 7971-08.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANNE SOUZA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS FALCÃO DE ARRUDA - 

OAB:1.4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Vistos etc.

O autor apelou às fls. 96/104 e o réu apelou as fls. 92/94, intimados, 

apresentaram contrarrazões respectivamente às fls. 113/118 e 107/112.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822099 Nr: 28285-43.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

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

OIRAN FERREIRA GUTIERREZ, SARA ANGÉLICA SABO DE OLIVEIRA 

GUTIERREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RICARTE - OAB:

 Vistos etc.

O réu apelou às fls. 179/190, o autor devidamente intimado apresentou 

contrarrazões às fls. 193/205.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 784698 Nr: 38517-51.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO RODRIGUES E SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:15999-B / MT, MAÍRA MOURA SOARES - OAB:13934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO VENEROSO DAUR - 

OAB:102.818/MG

 Vistos etc.

O autor apelou às fls. 87/114, o réu devidamente intimado apresentou 

contrarrazões às fls. 116/120.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783830 Nr: 37594-25.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DIAS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, NILSON ELY TRAJANO - OAB:11.610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados por WALTER DIAS DOS SANTOS 

em face de BANCO DO BRASIL S/A, condenando o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, 

em razão da concessão das benesses da assistência judiciária. 

Transitada em julgado, sem manifestação das partes, arquive-se, com as 
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anotações e baixas devidas.P. I. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 

2.017.Dr. Paulo Sergio Carreira de SouzaJuiz de Direito(Autos Cód. 

783830).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 783830 Nr: 37594-25.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DIAS DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, NILSON ELY TRAJANO - OAB:11.610-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 Vistos etc.

Em que pese o apensamento desta ação com os autos código 781156, 

observo que ambas tratam de contratos distintos, não se falando, pois, em 

conexão, em nada olvidando a regularidade na distribuição desta causa, 

em observância ao princípio do juiz natural.

Assim, determino o seu desapensamento, bem assim, passo à decisão em 

separado.

Segue sentença em 14 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 792771 Nr: 46860-36.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARI ROSA DOS SANTOS, CLEONICE SOUZA 

COSTA, AWS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:OAB/MT 19.619, BRENO DE PAULA MILHOMEM - OAB:399-B/RO, 

JAIR DEMETRIO - OAB:15904

 Vistos etc.

Da análise do caderno processual e da situação fática dos devedores, 

nos termos do art. 99, § 3º, do NCPC, bem assim o constante no item 

2.14.8, Capítulo 2, Seção 14 do Provimento n. 01/2007-CGJ, DEFIRO aos 

réus os benefícios da justiça gratuita.

No mais, segue sentença em 04 laudas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 814939 Nr: 21393-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA MARA PEREIRA RAGUZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

OAB:13281/MT

 Vistos etc.

O autor apelou às fls. 115/123, o réu devidamente intimado apresentou 

contrarrazões às fls. 126/131.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 805957 Nr: 12429-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA APARECIDA FLANOFA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

O réu apelou às fls. 101/103, o autor devidamente intimado apresentou 

contrarrazões às fls. 112/114.

Assim, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1137409 Nr: 26318-55.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELAINE DE LIMA TORRES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:5553 OAB/RO

 NOTA À PARTE AUTORA: Intimação a parte autora para ,no prazo de 

15(quinze)dias para se manifestar quanto a petição da fls. 15/57, dando o 

devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 998980 Nr: 23023-44.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILVA APARECIDA MEDEREIROS CRISTIANO - 

ME, RAPHAEL ALVES CRISTIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:OAB/MT 13.842-A, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Apelação com pedido de retratação, sob o argumento de que 

estaria dando regular andamento ao feito, inexistindo abandono, 

necessitando do elemento subjetivo para configurá-lo, bem como ausência 

de pedido da parte adversa.

É o relatório necessário.

Inicialmente, devo salientar meu entendimento de que o processo não foi 

feito para extinção sem distribuição do direito, porém, a legislação vigente, 

mais precisamente o artigo 485 do CPC., demonstra que ao juiz cabe dar 

solução ao processo de acordo com a forma de agir do autor, portanto, a 

desídia é motivo de sentença sem julgamento de mérito.

No mais, quanto a necessidade de requerimento da parte contrária, este 

se aplica nos casos em que houve a formação do contraditório, não 

ocorrido neste feito.

Como se verifica dos autos este foi distribuído em 05/2015 e, despachado 

no mesmo mês e ano (fls.23). Intimado para depósito das diligências em 

05/2015 (fls.25), requereu dilação de prazo em 06/2015 e em 07/2015 

disse que forneceria meios (fls.27), porém, não cumpriu, conforme 

certidão de fls.30 (não forneceu meios). Em 09/2015 pediu a redistribuição 

do mandado e, intimado para depósito das diligências , novamente pediu 

prazo (fls.34 -11/2015), ingressaram novos causídicos (fls.35 – 02/2016), 

intimados via AR e DJE, novo pedido de dilação (fls.46 – 03/2016) e 

despachado às fls.53, indeferindo fornecimento de meios, tudo sob pena 

de extinção, não houve alteração na forma de agir.

Apesar das intimações preferiu o autor o silêncio, evidenciando, o 

abandono da causa, assim como o elemento subjetivo, mais do que 

demonstrado, pela falta de ação do interessado, que entre pedidos 

protelatórios, deixou de depositar as diligências, ato de sua competência e 

que impede o cumprimento do mandado e, portanto, a conclusão da lide.

Assim, mantenho a sentença atacada.

No mais, encaminhem-se ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 782097 Nr: 35720-05.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOVIÁRIO PINHEIRO LTDA EPP, ANTÔNIO 

PINHEIRO DE MORAES, ADELMA DE LIMA E SILVA MOARES

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

OAB:22.819 PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:SP 261.030, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Apelação com pedido de retratação, sob o argumento de que 

estaria dando regular andamento ao feito, inexistindo abandono, 

necessitando do elemento subjetivo para configurá-lo, bem como ausência 

de pedido da parte adversa.

É o relatório necessário.

Inicialmente, devo salientar meu entendimento de que o processo não foi 

feito para extinção sem distribuição do direito, porém, a legislação vigente, 

mais precisamente o artigo 485 do CPC., demonstra que ao juiz cabe dar 

solução ao processo de acordo com a forma de agir do autor, portanto, a 

desídia é motivo de sentença sem julgamento de mérito.

No mais, quanto a necessidade de requerimento da parte contrária, este 

se aplica nos casos em que houve a formação do contraditório, não 

ocorrido neste feito.

Como se verifica dos autos este foi distribuído em 10/2012 e, despachado 

em 04/2013 (fls.50). Intimado para depósito das diligências em 10/2013 

(fls.52), requereu dilação de prazo em 11/2013 (fls.53) e em 12/2013 

procedeu de forma contrária a portaria n.64/2013/DF o que impede de 

encaminhar o mandado à Central, sendo intimado para proceder sob pena 

de extinção, no entanto, ingressaram novos causídicos às fls.67 - 

05/2016, que foram intimados, porém não houve alteração na forma de 

agir por parte do Banco.

Apesar das intimações preferiu o autor o silêncio, evidenciando, o 

abandono da causa, assim como o elemento subjetivo, mais do que 

demonstrado, pela falta de ação do interessado, que entre pedidos 

protelatórios, deixou de depositar as diligências, ato de sua competência e 

que impede o cumprimento do mandado e, portanto, a conclusão da lide.

Assim, mantenho a sentença atacada.

No mais, encaminhem-se ao Egrégio Tribunal de Justiça com as cautelas e 

homenagens de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 859896 Nr: 1688-03.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. M. FOLLES - ME, ARABIE MAGNANTI FOLLES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE PEREIRA - OAB:OAB/MT 

7055-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze)dias, manifestar acerca das fls. 255/265 dando o devido 

prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 998561 Nr: 22834-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimaçao da Parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias, depositar 

a diligência para o cumprimento do mandado expedido nestes autos, 

TRAZENDO PARA TANTO O "RECIDO ORIGINAL EMITIDO DIRETAMENTE 

PELO CAIXA DO BANCO DO BRASIL, OU CAIXA ELETRÔNICO, VEDADA A 

APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA VIA, DE COMPROVANTES DE DEPÓSITOS 

EFETUADOS POR MEIOS DE ENVELOPES, BEM COMO, COMPROVANTES 

DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS ON LINE", nos termos da 

Portaria 64/2013/DF. Informo, ainda, que o valor da diligência encontra-se 

d i s p o n í v e l  n a  t a b e l a  n o  s i t e 

www.sindojus-mt.org.br/p/tabelas-de-diligencias.html, bem como, na 

Central de Mandados deste Fórum, sob pena de extinção, TUDO EM 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ARTIGO 485, §1°, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL (Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1024272 Nr: 33975-82.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRO RACE INDUSTRIA E COMERCIO 

PRODUTOS METALURGICOS LTDA - ME, LENDOMAR FERNANDES 

RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Apelação com pedido de reconsideração, sob o argumento 

que não há nenhum ato do juízo de primeiro grau intimando a apelante 

pessoalmente da r.sentença de extinção, firmando, que o caput do artigo 

485 diz que o credor será intimado para suprir a falta após prolatada a 

sentença de extinção e que o legislador quis dar a derradeira 

oportunidade ao credor para prosseguir o feito, antes da sentença da 

sentença.

É o relatório necessário.

Inicialmente, quanto ao afirmado de que haveria necessidade de intimação 

pessoal da sentença de extinção, para regular andamento, deixo de fazer 

qualquer alusão, posto que divorciado do contido no artigo 485 do CPC.

Quanto a falta de intimação pessoal, esta consta às fls.43.

Assim, MANTENHO a sentença tal como foi lançada.

No mais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as 

cautelas devidas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 795938 Nr: 2279-96.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO BORRACHA COMERCIO DE 

BORRACHAS E FERRAGENS LTD

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Autos Código n° 795938 – Ação de Cobrança

Aos 1 de fevereiro de 2017, às 15:30 horas, estando presentes o M.M. 

Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza a advogada da 

Instituição Financeira e seu preposto.

Aberta a audiência, compulsando o presente caderno processual, 

constato que o AR de fls. 81, foi devolvido e neste consta que Josiane 

Marica havia falecido. No mais, o AR de fls. 86 foi recebido por terceiro, 

portanto não há como se admitir como regularmente citada. Diante desses 

fatos redesigno a audiência para o dia 07/06/2017 às 14:30h, expedindo o 

regular mandado observando as diligências de fls. 83 e 88. Sai o Banco 

devidamente intimado. NADA MAIS. Eu, _____ Karolliny Souza Fernandes 

Dos Santos, Estagiária, o digitei e subscrevi.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito

Dra. Mayra Lander Regasso Reschke

Advogada da parte requerente

Sr. Ezio Augusto Tierre Nunes de Almeida

Preposto da parte requerente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 930024 Nr: 49314-18.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.A.T. COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÓVEIS 

PLANEJADOS LTDA, CELSO AFONSO TEICHMANN, ANA CRISTINA 

PASSOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842/A, GUSTAVO 

RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Autos Código n° 930024 – Ação Condenatória

Aos 1 de fevereiro de 2017, às 16:30 horas, estando presentes o M.M. 

Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza a advogada da 

Instituição Financeira.

Aberta a audiência, constato que apesar no contido no despacho de fls. 

55/56, preferiu o Banco a inercia no que tange ao deposito das diligências, 

sendo intimado às fls. 76 nos moldes da Portaria 23/16/GAB. Como de 

costume efetuou o recolhimento às fls. 79 em total desconformidade com a 

Portaria 64/2013/DF, o que impede o encaminhamento do mandado à 

Central, bem como o fez em 3 de janeiro de 2017, prejudicando a presente 

audiência. Ante a intimação pessoal de fls. 80 e o descumprimento da 

Portaria supramencionada, sai o Banco devidamente intimado para no 

prazo de 05 dias efetuar o deposito das diligências para a citação de 

todos os réus, sob pena de extinção. Outrossim faço constar que 

qualquer outro pedido que não seja o deposito das diligências, conforme 

Portaria64/2013/DF, será caracterizado atentado a dignidade da justiça e 

aplicada a multa de 20% do valor da causa. NADA MAIS. Eu, _____ 

Karolliny Souza Fernandes Dos Santos, Estagiária, o digitei e subscrevi.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito

Dra. Isabela Lecticia de Jesus Souza

Advogada da parte requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 752877 Nr: 4754-59.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGUALDADE SERVIÇOS TECNICOS S/A LTDA, 

MARCOS ROGÉRIO CARDIM, JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Autos Código n° 752877 – Ação de Cobrança

Aos 1 de fevereiro de 2017, às 16:00 horas, estando presentes o M.M. 

Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza a advogada da 

Instituição Financeira e seu preposto.

Aberta a audiência, constato que está foi prejudicada pela inercia do 

Banco autor, no que diz respeito ao cumprimento do despacho de fls. 

94/95. Não conheço da petição de fls. 100, visto que dato de Outubro de 

2016 e apesar de superada a impossibilidade, preferiu o Banco manter-se 

como de costume fazendo letra morta das determinações judiciais. Diante 

destes fatos redesigno a audiência para o dia 05/04/2017 às 16:30h, 

saindo o Banco devidamente intimado para depositar a diligência ao Sr. 

Meirinho de acordo com a Portaria 64/2013/DF, principalmente, quanto a 

sua original, sob pena de aplicação da multa do art. 77 do CPC no total de 

20 % do valor da causa em favor do Estado. Independente desta 

intimação, procedo ao Sr. Gestor, via AR, para proceder no mesmo prazo 

e admoestação. Sai o Banco intimado da audiência em comento. NADA 

MAIS. Eu, _____ Karolliny Souza Fernandes Dos Santos, Estagiária, o 

digitei e subscrevi.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito

Dra. Isabela Lecticia de Jesus Souza

Advogada da parte requerente

Sr. Edmilson Botelho Martins

Preposto da parte requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 764021 Nr: 16641-40.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A. C.F.I.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDMAN LAURO L. DE ALBUQUERQUE, 

CREDMAN LAURO L. DE ALBUQUERQUE, LUCIANE CRISTINA LEAL DE 

ALBUQUERQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178, ELBER RIBEIRO COUTINHO - OAB:15020-B, 

ELIZETE AP. OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos da Portaria 64/2013/DF, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria 23/16/GAB que dispõe: “ (...) 1- que 

o Senhor Gestor ao verificar que o processo aguarda cumprimento de ato 

por parte do autor, sem a formação do contraditório, evidenciando o seu 

abandono, procederá a imediata intimação, via DJE do causídico e, de seu 

constituinte, por AR, para cumprimento no prazo de cinco dias. 

Transcorrido, certificada a inércia, conclusos par ao os fins do artigo 485, 

§1 do NCPC(...)”., procedo o impulsionamento do feito para expedição de 

carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o regular 

prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 23/16/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e depositar a diligência para o cumprimento do mandado expedido 

nestes autos, TRAZENDO PARA TANTO O “RECIBO ORIGINAL EMITIDO 

DIRETAMENTE PELO CAIXA DO BANCO DO BRASIL, OU CAIXA 

ELETRÔNICO, VEDADA A APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA VIA, DE 

COMPROVANTE DE DEPÓSITOS EFETUADOS POR MEIO DE ENVELOPES, 

BEM COMO DE COMPROVANTES DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS 

REALIZADOS ON-LINE”, nos termos da Portaria nº 64/2013/DF, sob pena 

de extinção como disposto no artigo 485, §1 º do NCPC. Ressalto que o 

VALOR DA DILIGÊNCIA E OS DADOS BANCÁRIOS ENCONTRAM-SE 

D I S P O N Í V E I S  E M  T A B E L A  N O  S Í T I O 

www.sindojus-mt.org.br/p/tabelas-de-diligencias.html, BEM COMO, NA 

CENTRAL DE MANDADOS DESTE FÓRUM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1044394 Nr: 43653-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO CÉZAR BARROS LEÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA BORGES LANGE 

ADRIEN - OAB:16437, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.85, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 402402 Nr: 34362-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FISCHER SOARES, MIRIM DE FREITAS 

PAULO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 10(dez)dias 
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manifestar-se acerda da devolução da carta precatória e certidão de 

fls.132/133.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 339653 Nr: 10077-84.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ROSA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Diante do exposto, REJEITO os declaratórios.Transitada em julgado a 

sentença e nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 810026 Nr: 16523-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. FOLLES - ME, ARABIE MAGNANTI 

FOLLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANONE PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 7055-B, OILSON AMORIM REIS - OAB:7035

 Vistos etc.

Tendo em vista a procedência parcial dos Embargos do Devedor e os 

apelos apresentados pelas partes, aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1133900 Nr: 24592-46.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARINALDO JERONIMO SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Autos Código n° 1133900 – Ação de Revisão Contratual

Aos 1 de fevereiro de 2017, às 18:00 horas, estando presentes o M.M. 

Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza a parte autora 

e seu advogado, bem como o advogado da Instituição Financeira e seu 

preposto .

Aberta a audiência, informam as partes a impossibilidade de acordo. 

Protestam o advogado que acompanha o autor o prazo de 05 dias para a 

juntada de substabelecimento, o que ora defiro. Sai devidamente intimado 

o Banco do prazo legal para a juntada de contestação e com essa nos 

autos intime-se o autor para impugnação. Informam as partes que não há 

outras provas a serem produzidas além das constantes no autos. NADA 

MAIS. Eu, _____ Karolliny Souza Fernandes Dos Santos, Estagiária, o 

digitei e subscrevi.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito

Sr. Arinaldo Jeronimo Santos

Parte autora

Dr. Pedro Olavarria e Silva

Advogado da parte requerente

Dr. Leomar Borges Guimaraes

Advogado da parte requerida

Sr. Rodrigo Pinhedo Hernandes

Presposto da parte requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 458066 Nr: 28162-50.2010.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A- CREDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN PAULO ORMOND SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Luiz Mattos Pereira - 

OAB:OAB/SP 257627, SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deverá a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se acerca 

da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fls.79, dando o regular 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 999977 Nr: 23448-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARCELO MARCONDES RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGÉLICA ANAÍ ÂNGULO - 

OAB:19028/O, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:OAB/MT 

16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Autora para que no prazo de 5(cinco)dias 

manifestar-se acerca da petição de fls.76/82

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 999814 Nr: 23383-76.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAIANE ROSSETTO STEFFEN - 

OAB:13371/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo de 05 dias, depositar a diligência 

para cumprimento do mandado expedido nestes autos, TRAZENDO PARA 

TANTO O “RECIBO ORIGINAL EMITIDO DIRETAMENTE PELO CAIXA DO 

BANCO DO BRASIL, OU CAIXA ELETRÔNICO, VEDADA A 

APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA VIA, DE COMPROVANTE DE DEPÓSITOS 

EFETUADOS POR MEIO DE ENVELOPES, BEM COMO DE COMPROVANTES 

DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS REALIZADOS ON-LINE”, nos termos da 

Portaria nº 64/2013/DF. Informa-se, ainda, que o VALOR DA DILIGÊNCIA E 

OS DADOS BANCÁRIOS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM TABELA NO 

http://www.sindojus-mt.org.br/p/tabela-de-diligencias.html, BEM COMO, 

NA CENTRAL DE MANDADOS DESTE FÓRUM.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 402274 Nr: 34569-09.2009.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL OXIGENIO COMERCIO DE PEÇAS E 

ACESSORIO PARA VEICULOS LTDA, JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA, 

CLAYTON RENNER RODRIGUES OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUSSIANNEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Brasil Oxigênio e 
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outros, em face de a sentença de fls.188/192, que julgou parcialmente a 

ação, aduzindo que houve condenação dos réus para pagamento das 

custas e honorários, porém o mesmo não ocorreu quanto ao autor já que 

decaiu de parte dos pedidos.

Em contrarrazões de fls.202/205, requer o não provimento dos Embargos.

É o relatório necessário.

Denota-se na sentença que ela considerou que o autor decaiu de parte 

mínima e, condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários, 

portanto, não houve omissão, mas sim, entendimento do juiz, que a 

procedência em parte no grau em que se deu, não é suficiente para 

reconhecer qualquer ônus em face de a Instituição Financeira, restando 

aos réus o Apelo para alterar o decisum, já que inexiste omissão, 

obscuridade e/ou contrariedade a ser sanada.

TJMT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIO EXISTENTE – OMISSÃO – 

APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS 

SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DOS PEDIDOS DO 

EMBARGANTE – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO NCPC - EMBARGOS 

ACOLHIDOS. A omissão que autoriza a interposição de embargos 

declaratórios é aquela existente quando um dos pedidos não é analisado. 

Havendo a omissão entre a fundamentação e o dispositivo necessário, 

impõe-se o acolhimento dos embargos para adequação da decisão. Se 

com o julgamento do recurso, a Embargante decaiu da parte mínima de 

seus pedidos deve o Embargado arcar com as custas processuais e 

honorários advocatícios, em observância à regra insculpida no parágrafo 

único, do art. 86 do novo NCPC. (ED 154273/2016, DESA. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

 Assim, REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado e em nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1038488 Nr: 40823-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIRCEU VALENTIN MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/O

 Diante do exposto, REJEITO os declaratórios.No mais, em nada 

requerendo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as homenagens devidas, considerando o apelo de fls.120/146.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 872166 Nr: 11164-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILANE PEREIRA SIMEONE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRE HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lucilane Pereira 

Simeone em face de a sentença de fls.72/80, arguindo a omissão, pois 

pediu o afastamento da comissão de permanência, cumulada com outras 

taxas de inadimplemento, deixou de preferir decisão quanto ao pedido da 

ré para que a autora trouxesse aos autos o histórico de pagamentos 

detalhados afim de provar a cobrança da comissão de permanência 

cumulada, transferência de multa quando o veículo já se encontrava com a 

autora, bem como, contradição, quanto a tarifa de cadastro, como 

disposto na sentença vedada a partir de 25/02/2011, porém o contrato é 

de 26/09/2011 e esta neste incidiu, devendo os honorários serem fixados 

pro-rata.

Sem contrarrazões.

É o relatório necessário.

Inicialmente, quanto a multa esta não faz parte da ação de busca e 

apreensão, portanto, não cabe ao juiz fazer alusão à respeito, 

principalmente, determinando ao autor que faça transferência destas.

No que diz respeito à comissão de permanência e sua incidência, tem-se 

que no contrato consta que na inadimplência incidirá juros moratórios em 

1% a.m e multa de 2%, portanto, os argumentos da Embargante não 

encontraram sustentação, como disposto às fls.77v, in fine do item 

encargos moratórios, portanto, inexiste omissão, mas sim 

descontentamento e melhor análise do contrato.

Quanto aos pagamentos efetuados e o que foi cobrado, tal procedimento é 

do interessado, pois a prova do pagamento é de quem o faz, não podendo 

impingir ao Banco a obrigação que lhe assiste, se assim não o fez, não há 

omissão.

No mais, no que tange a tarifa de cadastro fixo-me ao contido no 

parágrafo final das fls.14, para demonstrar que não houve contradição e 

que no primeiro parágrafo de fls.79, trata do serviço de terceiros.

Assim, inexistem qualquer dos requisitos dos Embargos de Declaração, 

omissão, contradição e obscuridade, portanto, mantenho a sentença tal 

como foi lançada, inclusive quanto aos honorários advocatícios.

Desta feita, REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado e em nada requerendo, arquivem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 420304 Nr: 6288-09.2010.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZO ALVES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA ALVES RODRIGUES - 

OAB:826/RO

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco Volkswagen 

S/A sob o argumento de omissão quanto a quem cabe pagar o ônus de 

sucumbência, na sentença de fls.157/158.

O Embargado protestou pela Rejeição dos declaratórios.

É o relatório necessário.

É bem verdade que a parte dispositiva da sentença é um resumo do 

contido naquela, poder-se-ia dizer que se trata de uma ementa, portanto, 

se todos os pedidos foram acolhidos, apenas divergindo quanto ao termo 

equivalente em dinheiro o ônus de sucumbência é do requerido, no 

entanto, tal assertiva, não tira o direito do autor em ver aclarada, apesar 

do excesso de formalismo.

Assim, ACOLHO os Embargos de Declaração para fazer constar no 

decisum: CONDENO O RÉU AO PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, QUE FIXO EM 10% DO 

VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO.", mantendo-a no mais.

Transitada em julgado e em nada requerendo arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1142805 Nr: 28601-51.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ VICTOR PARENTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES 

RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A RIBEIRO - OAB: OAB 

5.308/A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora , no prazo de 

05(cinco)dias,manifestar-se acerca da certidão do Sr.Oficial de Justiça de 

fl.31, dando o regular prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1156968 Nr: 34660-55.2016.811.0041
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTÔNIO GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: andré de assis - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LORIVALDO FERNANDES 

STRINGHETA - OAB:3517-B/MT

 Intimação a parte autora, no prazo de 05(cinco)dias , manifestar acerca 

da petição do réu de fl. 38, especificamente quanto à nomeação de um 

bem passivel de penhora, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1127256 Nr: 21893-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA BOA LTDA - ME, SIDNEY 

MARQUES DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

- OAB:OAB/MT 20495-A, FABIULA MULLER KOENIG - OAB:OAB/PR 

22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para a parte autora depositar a diligência 

nos termos da Portaria 64/2013/DF, para cumprimento de mandado já 

expedido nos autos.

Sendo assim, nos termos da Portaria 23/16/GAB que dispõe: “ (...) 1- que 

o Senhor Gestor ao verificar que o processo aguarda cumprimento de ato 

por parte do autor, sem a formação do contraditório, evidenciando o seu 

abandono, procederá a imediata intimação, via DJE do causídico e, de seu 

constituinte, por AR, para cumprimento no prazo de cinco dias. 

Transcorrido, certificada a inércia, conclusos par ao os fins do artigo 485, 

§1 do NCPC(...)”., procedo o impulsionamento do feito para expedição de 

carta de intimação do autor, com a finalidade de dar o regular 

prosseguimento ao processo.

 Ato contínuo, intimo a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos da referida Portaria 23/16/GAB, dar o regular prosseguimento ao 

feito e depositar a diligência para o cumprimento do mandado expedido 

nestes autos, TRAZENDO PARA TANTO O “RECIBO ORIGINAL EMITIDO 

DIRETAMENTE PELO CAIXA DO BANCO DO BRASIL, OU CAIXA 

ELETRÔNICO, VEDADA A APRESENTAÇÃO DE SEGUNDA VIA, DE 

COMPROVANTE DE DEPÓSITOS EFETUADOS POR MEIO DE ENVELOPES, 

BEM COMO DE COMPROVANTES DE DEPÓSITOS/TRANSFERÊNCIAS 

REALIZADOS ON-LINE”, nos termos da Portaria nº 64/2013/DF, sob pena 

de extinção como disposto no artigo 485, §1 º do NCPC. Ressalto que o 

VALOR DA DILIGÊNCIA E OS DADOS BANCÁRIOS ENCONTRAM-SE 

D I S P O N Í V E I S  E M  T A B E L A  N O  S Í T I O 

www.sindojus-mt.org.br/p/tabelas-de-diligencias.html, BEM COMO, NA 

CENTRAL DE MANDADOS DESTE FÓRUM.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 882761 Nr: 18399-83.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA CAMARGO VANZELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

Autos Código n° 882761 – Ação Condenatória

Aos 1 de fevereiro de 2017, às 17:30 horas, estando presentes o M.M. 

Juiz de Direito, titular da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da 

Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza a advogada da 

Instituição Financeira.

Aberta a audiência e efetuado o Infojud, declinando o mesmo endereço 

cuja diligência de fls. 80 foi negativa, insiste a parte autora nas demais 

consultas, dispostas às fls. 82. Assim mantenho o caderno processual no 

gabinete para as referidas pesquisas e se for o caso designação de nova 

audiência. No mais, concedo o prazo de 05 dias para a juntada de 

substabelecimento. NADA MAIS. Eu, _____ Karolliny Souza Fernandes 

Dos Santos, Estagiária, o digitei e subscrevi.

Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza

Juiz de Direito

Dra. Nathaly Veloso Lehnen

Advogada da parte requerente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 734953 Nr: 31290-44.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA BORGES MOURA PEREIRA LIMA, 

ARCHIMEDES PEREIRA LIMA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Luiz Mattos Pereira - 

OAB:OAB/SP 257627, MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - OAB:77460/SP, 

SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA AO AUTOR: Deverá a parte autora, no prazo de 05(cinco)dias, 

manifestar-se acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 75, dando 

o regular prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 760881 Nr: 13274-08.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE IVO DE ALMEIDA CAMPOS, MARIA DA 

CONCEICAO BRANDAO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, MORGANA SERAFIN - OAB:OAB/RS 62.967

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Randon Ad. Cons. 

Ltda., em face de a sentença de fls.132/133, aduzindo que esta é omissa 

quanto a condenação do autor nos ônus de sucumbência, já que não 

concordou com a demanda que deve ser julgada improcedente.

O Embargando às fls.141/141v, protesta pela sua rejeição.

É o relatório necessário.

Denota-se que a pretensão do Embargante é rediscutir a matéria, visto 

que, o resultado da lide é decorrente da análise do processo pelo juiz, se 

houve descontentamento com sua procedência, o único recurso é a 

apelação, não tendo os declaratórios caráter de permitir a sua 

reapreciação, mas sim, omissão, obscuridade, contradição e/ou erro 

material, que não se encontram no decisum ao ver deste magistrado.

Portanto, como disse, ao meu sentir o depósito do montante pelo 

requerido, caracteriza reconhecimento do direito da parte que teve que 

entrar na justiça para ver este reconhecido.

Assim, REJEITO os declaratórios.

Transitada em julgado, conclusos para liberação do total depositado 

conforme despacho de fls.131.

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1018018-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO GERALDES DE PAULA (AUTOR)

PATRICIA MUZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS OAB - 3591-A/RO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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MARIA FERNANDA BARREIRA DE FARIA FORNOS OAB - 198088-/SP 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Patrícia Muzi de Paula curadora especial Paulo Roberto 

Geraldes de Paula, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a 

presente Ação Ordinária com pedido liminar contra Banco Daycoval – 

Financeira S/A. Preliminarmente alegou sua legitimidade ativa por ser 

curadora de seu marido conforme termos de curatela expedido nos autos 

do processo nº 24555.19.2016.811.0041 da 1ª Vara de Família de Cuiabá 

e requereu a designação de audiência de conciliação. Alegou em síntese 

que em razão do empréstimo bancário consignado em folha de pagamento 

do seu cônjuge no valor de R$ 1.252,11 (um mil duzentos e cinquenta e 

dois reais e onze centavos) mensais insurgiu contra o Banco réu uma vez 

que o aquele é incapaz de assumir tais obrigações. Afirmou que o 

curatelado é inimputável desde 2014, conforme laudo pericial juntado aos 

autos e que nenhum ato pode ser praticado por seu marido sem sua 

autorização. Asseverou que não conseguiu cópia do contrato junto a ré. 

Informou que é de inteira responsabilidade da parte contrária não possuir 

sistema de dados cadastrais eficientes para divulgação dos dados acerca 

da superveniência da perda da capacidade civil dos cidadãos e são 

indevidas as cobranças do negócio jurídico nulo. Requereu a restituição 

dos descontos realizados em dobro e a declaração de nulidade absoluta 

do contrato bancário por ter sido firmado por pessoa absolutamente 

incapaz conforme art. 166 do CC. Anunciou violação do art. 104 do CC 

pelo não preenchimento dos requisitos para a eficácia do negócio jurídico. 

Pugnou pela responsabilidade civil do requerido por sua negligência por 

manter o contrato com o interdito. Pleiteou reparação por danos morais e 

discorreu sobre a base para fixação do “quantum” indenizatório. Em sede 

de tutela de urgência requereu sua concessão do contrato firmado até o 

final do processo. Realizou o pré-questionamento para efeitos recursais. 

Rogou pela procedência da ação. Juntou documentos id. 

3265007/3264998. A tutela de urgência foi indeferida, sendo concedido o 

benefício da justiça gratuita(id.3267064). Em resposta id. 4308328, o 

requerido apresentou contestação, fez uma síntese da inicial. Afirmou que 

possui 12 (doze) contratos de empréstimos consignados com o curatelado 

dos quais apenas 6 (seis) encontram-se em andamento, quais sejam, 

Contrato n.º 20-4280920/16; Contrato n.º 25-3151547/14; Contrato n.º 

25-3792350/15; Contrato n.º 25-3792400/15; Contrato n.º 25-3792430/15 

e Cartão de crédito consignado n.º 52-0185570/16. Afirmou que os 

créditos foram efetivados na conta de titularidade do autor. Informou que 

com a lei nº 13.146/2015 excluiu do rol de incapazes os interditados. 

Sustentou que o laudo pericial acostado aos autos declarando o autor 

inimputável desde 2014 não tem validade para configurar sua 

incapacidade, além do que a certidão de curatela provisória é de 

28.07.2016, sendo, assim, declarado incapaz a partir desta data, ou seja, 

após a celebração dos contratos. Elucidou que a incapacidade do autor 

deveria contar no RG Funcional ou documento de identidade, o que não foi 

realizado, sendo de difícil constatação da qualidade do autor. Admitiu que 

utilizou de todas as fontes de referência necessária na contração da 

operação, inclusive buscou informações sobre o benefício junto a 

Previdência Social. Declarou que os serviços foram contratados 

livremente pelo autor e sendo o negócio jurídico firmado legítimo. 

Descreveu sobre princípio da função social dos contratos e da boa-fé 

objetiva dos contratos. Refutou a existência de danos morais e eventual 

repetição de indébito. Aduziu que na hipótese de existência de dano moral 

deverá ser limitado no montante com relação do suposto dano, sob pena 

de causar enriquecimento ilícito. Impugnou a concessão da justiça gratuita. 

Interpôs reconvenção para que no caso das partes retornarem ao “status 

quo ante” seja o autor condenado a restituir o banco réu R$ 10.222,90 

(dez mil duzentos e vinte e dois reais e noventa centavos) depositado na 

sua conta corrente pelas contratações e retomada dos contratos 

questionados nesta demanda: 21-1709455/13, 21-1937626/13, 

25-1609732/13 e 25-1640640/13. Rogou pela improcedência da ação. 

Juntou documentos às id. 4308348/4311072. O autor apresentou 

impugnação à contestação id. 4700122 ratificando a tese inicial rogando 

por sua procedência. Vieram-me conclusos os autos para decisão. É o 

Relatório. Fundamento. DECIDO. Trata-se Ação Ordinária com pedido 

liminar contra Banco Daycoval – Financeira S/A. Preliminarmente alegou 

sua legitimidade ativa por ser curadora de seu marido conforme termos de 

curatela expedido nos autos do processo nº 24555.19.2016.811.0041 da 

1ª Vara de Família de Cuiabá e requereu a designação de audiência de 

conciliação. Alegou em síntese que em razão do empréstimo bancário 

consignado em folha de pagamento do seu cônjuge no valor de R$ 

1.252,11 (um mil duzentos e cinquenta e dois reais e onze centavos) 

mensais insurgiu contra o Banco réu uma vez que o aquele é incapaz de 

assumir tais obrigações. Afirmou que o curatelado é inimputável conforme 

laudo pericial juntado aos autos e que nenhum ato pode ser praticado por 

seu marido sem sua autorização. Asseverou que não conseguiu cópia do 

contrato junto a ré. Informou que é de inteira responsabilidade da parte 

contrária não possuir sistema de dados cadastrais eficientes para 

divulgação dos dados acerca da superveniência da perda da capacidade 

civil dos cidadãos e são indevidas as cobranças do negócio jurídico nulo. 

Requereu a restituição dos descontos realizados em dobro. Declarou a 

nulidade absoluta do contrato bancário por ter sido firmado por pessoa 

absolutamente incapaz conforme art. 166 do CC. Anunciou violação do art. 

104 do CC pelo não preenchimento dos requisitos para a eficácia do 

negócio jurídico. Pugnou pela responsabilidade civil do requerido por sua 

negligência por manter o contrato com o interdito. Pleiteou reparação por 

danos morais e discorreu sobre a base para fixação do “quantum” 

indenizatório. Em sede de tutela de urgência requereu sua concessão do 

contrato firmado até o final do processo. Realizou o pré-questionamento 

para efeitos recursais. Rogou pela procedência da ação. Por seu turno, o 

requerido fez uma síntese da inicial. Afirmou que possui 12 (doze) 

contratos de empréstimos consignados com o curatelado dos quais 

apenas 6 (seis) encontram-se em andamento, quais sejam, Contrato n.º 

20-4280920/16; Contrato n.º 25-3151547/14; Contrato n.º 25-3792350/15; 

Contrato n.º 25-3792400/15; Contrato n.º 25-3792430/15 e Cartão de 

crédito consignado n.º 52-0185570/16. Afirmou que os créditos foram 

efetivados na conta de titularidade do autor. Informou que com a lei nº 

13.146/2015 excluiu do rol de incapazes os interditados. Sustentou que o 

laudo pericial acostado aos autos declarando o autor inimputável desde 

2014 não tem validade para configurar sua incapacidade, além do que a 

certidão de curatela provisória é de 28.07.2016, sendo, assim, declarado 

incapaz a partir desta data, ou seja, após a celebração dos contratos. 

Elucidou que a incapacidade do autor deveria contar no RG Funcional ou 

documento de identidade, o que não foi realizado, sendo de difícil 

constatação da qualidade do autor. Admitiu que utilizou de todas as fontes 

de referência necessária na contração da operação, inclusive buscou 

informações sobre o benefício junto a Previdência Social. Declarou que os 

serviços foram contratados livremente pelo autor e sendo o negócio 

jurídico firmado legítimo. Descreveu sobre princípio da função social dos 

contratos e da boa-fé objetiva dos contratos. Refutou a existência de 

danos morais e eventual repetição de indébito. Aduziu que na hipótese de 

existência de dano moral deverá ser limitado no montante com relação do 

suposto dano, sob pena de causar enriquecimento ilícito. Impugnou a 

concessão da justiça gratuita. Interpôs reconvenção para que no caso 

das partes retornarem ao “status quo ante” seja o autor condenado a 

restituir o banco réu R$ 10.222,90 (dez mil duzentos e vinte e dois reais e 

noventa centavos) depositado na sua conta corrente pelas contratações 

e retomada dos contratos questionados nesta demanda: 21-1709455/13, 

21-1937626/13, 25-1609732/13 e 25-1640640/13. Rogou pela 

improcedência da ação. Compulsando os autos, como as razões 

explanadas pelas partes, denotam-se que o feito independe de produção 

de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e 

cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o 

processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo 

antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355, I do Novo Código de 

Processo Civil. Em questão de fundo, percebe-se que o autor pretende a 

declaração de nulidade dos contratos de empréstimos consignados e 

cartão de crédito e o estorno dos valores debitados nos termos do art. 42 

CDC e a indenização por danos morais. Primeiramente, cumpre esclarecer 

que o autor foi declarado absolutamente incapaz conforme termo de 

curatela provisória (id. 3265007) expedido em 28 de julho de 2016. Em que 

pese o laudo de insanidade mental juntado aos autos no id. 3265007 ter 

declarado o autor inimputável na esfera penal, para efeito civil, apenas 

com a declaração de Incapacidade Civil se é isento das responsabilidades 

assumidas. E ainda, a declaração da psiquiatra de id. 3264998 constata 

somente que o autor realiza tratamento psiquiátrico, nada informando 

sobre redução de discernimento para configurar sua incapacidade. 

Ademais, o mero atestado médico não tem poder de declarar a 

incapacidade de ninguém. Por essa razão, entendo que a incapacidade do 

autor foi declarada apenas com o termo de curatela provisória, a partir de 
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julho de 2016. Deve-se ter em mente para validade do negócio jurídico as 

regras do art. 104 CC, no qual determina que para sua validade deve ser 

firmado por agente capaz, ter objeto lícito, possível, determinado ou 

indeterminável, bem como, ter forma prescrita ou não defesa em lei. 

Podemos verificar que quando da pactuação com o requerido, o autor era 

capaz de realizar qualquer ato da vida civil. Sendo declarada sua 

incapacidade apenas a partir de julho de 2016 e deve prevalecer a 

cobrança dos contratos por ele firmados. Foi confessado que o valor dos 

empréstimos foi usufruído, sendo agora apenas discutido a nulidade do 

contrato com a pálida argumentação da incapacidade do autor. Vejam que 

o autor estava com seus direitos civis em vigor, que no dia 10.06.2016, 

outorgou procuração por Instrumento Público a sua esposa, conforme 

documento acostado na inicial. Não havendo que falar em 

irresponsabilidade civil em data anterior a declaração da Curatela. Entendo 

válido e regular os contratos firmados entre as partes, devendo ser 

cumpridos. Razão pela qual, entendo não ser cabível a indenização por 

danos morais, considerando a inexistência de ato ilícito. E ainda, a 

Instituição Financeira, não possuía até a propositura desta ação, 

conhecimento da situação peculiar de seu cliente. Somente é cabível a 

indenização, sempre que restarem patente os pressupostos legais, quais 

sejam o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato 

ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano 

sofrido, o que não restou demonstrado no caso em tela.(artigo 927 do 

Código Civil Brasileiro). Via de consequência, não cabe o pedido de 

restituição dos valores pagos em dobro, visto a validade dos descontos 

realizado em decorrência do contrato. Por tais razões resta prejudicado os 

pedidos expostos na reconvenção. Quanto impugnação à concessão da 

justiça gratuita, não merece guarida, a autora demonstrou sua 

hipossuficiência para ser beneficiária da justiça gratuita. Rejeito. Diante do 

exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por 

Resolução de Mérito, a presente Ação Ordinária com Pedido liminar e NÃO 

ACOLHO o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 

300 do Novo Código de Processo Civil, declarando válido os negócios 

jurídicos firmados. Via de consequência, declaro prejudicados os pedidos 

da Reconvenção, em face do não acolhimento do pedido inicial. 

Considerando que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita, 

isento-a do pagamento das custas, despesas processuais e honorários 

advocatícios. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 

01.02.17

Intimação Classe: CNJ-22 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1018845-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL MARTINS HORTEGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - 0012209-A/MT (ADVOGADO)

RAPHAELA SUELY MIRANDA MARTINS OAB - 031.328.841-03 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Defiro a Justiça Gratuita. Anote-se. Compulsando os autos 

verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, 

diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano. Nem 

mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado. De plano 

não há como afirmar a veracidade dos fatos narrados na inicial, 

necessitando de demais provas para aquilatar a verdade real. Não se trata 

de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata 

recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a 

antecipação da tutela. Diante do exposto, indefiro a tutela urgência. De 

outra banda, denota-se que a questão posta na inicial se assemelha a 

outros processos distribuídos nesta Vara Especializada e desde a entrada 

em vigor no NCPC, nenhum acordo aqui foi chancelado, tornando inócua a 

designação de audiência de mediação. Assim, cite-se para responder, 

constando às advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.17

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1021373-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLOBAL ENERGIA ELETRICA S/A (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, 

conforme anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no 

que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de 

penhora, se existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. 

I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1020182-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 12411-A/MT (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - 0012406-S/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS MOURA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, em face da 

tempestividade. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que 

não são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos 

seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, 

em todos seus termos. No caso o autor não complementou as guias como 

determinado nos autos, conforme certidão lançada. Assim, cumpra-se a 

referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022436-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 12411-A/MT (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - 0012406-S/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. O pedido do autor somente será analisado após vinculação 

das guias, certifique-se o decurso de prazo e atendimento da referida 

determinação. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1020781-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRODUCAMPO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, em face da 

tempestividade. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que 

não são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos 

seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, 
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em todos seus termos. Não houve vinculação das guias ao número único 

do processo, como já certificado, o que não há como afirmar que as guias 

pertence a este feito. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1020808-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - 15445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASTROGILDO DA SILVA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, em face da 

tempestividade. Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que 

não são capazes de alterar a sentença prolatada a qual mantenho pelos 

seus próprios fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, 

em todos seus termos. Não houve vinculação das guias ao número único 

do processo, como já certificado, o que não há como afirmar que as guias 

pertence a este feito. Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1021526-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS OAB - 20853-A/MT (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANOFRE LEANDRO PINTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.17

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1019493-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCOSUL ESPUMAS INDUSTRIAIS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - 0010483-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SAFRA S A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1018478-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUAN MOREIRA ROSA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS OAB - 18363-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária proveniente do 

contrato firmado entre as partes e anunciado na inicial. A liminar foi 

concedida e cumprida. A parte requerida postulou pela purgação da mora, 

efetivando o depósito nos autos, sendo revogada a liminar determinando a 

restituição do bem e o autor não impugnou o depósito. Vieram-me 

conclusos os autos para decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se a presente de Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação fiduciária 

proveniente do contrato firmado entre as partes e anunciado na inicial. A 

parte requerida postulou pela purgação da mora, efetivando o depósito 

nos autos, sendo o bem lhe restituído, como anunciado nos autos e não 

rebatido pelo requerido e o autor não discordou do valor. Assim, com o 

depósito, reputa-se satisfeita a obrigação, com quitação do contrato 

firmado. Pela purgação de mora não resta dúvida sobre a liquidação do 

débito pretendido na inicial, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo 

autor. Razão pela qual, revogo em definitivo a liminar concedida nos autos. 

Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a ação e Declaro 

satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que 

determina o artigo 487-I do CPC. Revogo em definitivo a liminar concedida, 

mantendo o Requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato 

anunciado na inicial. Oficie-se ao Detran para proceder baixa na restrição 

judicial. Expeça-se alvará em favor do autor dos valores depositados nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022013-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARGARIDA MAIA CARVALHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA OAB - 21613-O/MT (ADVOGADO)

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - 21001-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho a determinação dos autos, devendo purgar a mora 

como ali consignado. Ademais, a parte requerida não comprovou seus 

rendimentos a justificar concessão da justiça gratuita. Cumprido o 

mandado aguarde-se purgação de mora ou resposta. Após, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.17

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1002152-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO MARTINS DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA OAB - 0004811-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)
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Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente fez 

comprovação atualizada de seus vencimentos e não há como considerá-la 

pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais 

elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para no 

prazo de cinco dias proceder ao recolhimento das custas e taxas com 

relação a distribuição da ação, sob pena de extinção do feito e seu 

arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1018759-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 12411-A/MT (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALVARO AZEVEDO MARQUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - 19028-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Banco Bradesco Financiamentos S.A., devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Busca e 

Apreensão com Pedido de Liminar contra Alvaro Azevedo Marques, 

objetivando a concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado 

na inicial, tornando em definitivo a medida no final, em face da alienação 

fiduciária proveniente de um contrato de financiamento nº 4366874793 

firmado entre as partes. Alegou que a parte requerida está inadimplente 

por deixar de efetuar o pagamento das prestações vencidas, requerendo 

a concessão de liminar para ao final torná-la em definitivo, com 

procedência da ação. Instruiu seu pedido com documentos de id. 

3297557/3297575. O valor da causa foi corrigido de ofício para 

corresponder o valor econômico do contrato de acordo com a decisão de 

id. 3298387. A liminar foi concedida id. 4146313, sendo devidamente 

cumprida às fls. 4304128/4304134. A parte requerida apresentou 

contestação id. 4269166, realizou uma síntese dos fatos. Questionou a 

metodologia de juros aplicados pela instituição financeira que trabalha com 

a tabela price ou juros compostos. Sustentou que as taxas são 

efetivamente desproporcionais, sustentado que a parte requerida está 

excedendo a média praticada pelo mercado financeiro e que no contrato 

não houve a permissão para a capitalização mensal de juros, taxas, 

expedição de boleto bancário, que estão sendo cobrados e informou o 

valor incontroverso que entende devido. Questionou a taxa de juros 

cobrados e as cláusulas abusiva, sustentando que busca com a presente 

demanda a compensação dos valores cobrados a maior, bem como, a 

tutela antecipatória para que a requerida se abstenha de inserir o nome da 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Questionou a multa 

contratual, afirmando que deve haver a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Elucidou sobre a função social do contrato e sobre a teoria 

da lesão enorme. Enfatizou seu direito aduzindo sobre a revisão contratual 

para que as ilegalidades sejam afastadas, não devendo prevalecer o 

princípio do pacta sunt servanda. Alegou que devem ser aplicadas as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, para que sejam afastadas as 

ilegalidades contratuais. Defendeu a legalidade na cumulação de pedidos. 

Questionou os encargos de moratórios afirmando que a inadimplência é 

decorrente de culpa da parte requerida. Afirmou que a taxa de juros não 

pode ser superior aos aplicados no mercado a ocasião da assinatura do 

contrato de adesão. Elucidou sobre os juros capitalizados e da comissão 

de permanência. Aduziu sobre a inconstitucionalidade da medida 

provisória n. 1.963/200 e 2.170-36/2011. Ressaltou que a capitalização de 

juros é vedada em nosso ordenamento jurídico. Afirmou que a submeteu a 

um recálculo do débito sendo constatada a diferença e os juros 

capi ta l izados, para esclarecer ta is i legal idades. Traçou 

pré-questionamento sobre a matéria. Rogou pela improcedência da ação. 

Juntou documentos de id. 4269171/429246. O autor apresentou 

impugnação à contestação id. 4700427, ratificando a tese inicial. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar 

contra Alvaro Azevedo Marques, objetivando a concessão de liminar, para 

apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida 

no final, em face da alienação fiduciária proveniente de um contrato de 

financiamento nº 4366874793 firmado entre as partes. Alegou que a parte 

requerida está inadimplente por deixar de efetuar o pagamento das 

prestações vencidas, requerendo a concessão de liminar para ao final 

torná-la em definitivo, com procedência da ação. Por seu turno, a 

requerida fez uma síntese dos fatos. Questionou a metodologia de juros 

aplicados pela instituição financeira que trabalha com a tabela price ou 

juros compostos. Sustentou que as taxas são efetivamente 

desproporcionais, sustentado que a parte requerida está excedendo a 

média praticada pelo mercado financeiro e que no contrato não houve a 

permissão para a capitalização mensal de juros, taxas, expedição de 

boleto bancário, que estão sendo cobrados e informou o valor 

incontroverso que entende devido. Questionou a taxa de juros cobrados e 

as cláusulas abusiva, sustentando que busca com a presente demanda a 

compensação dos valores cobrados a maior, bem como, a tutela 

antecipatória para que a requerida se abstenha de inserir o nome da 

requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Questionou a multa 

contratual, afirmando que deve haver a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Elucidou sobre a função social do contrato e sobre a teoria 

da lesão enorme. Enfatizou seu direito aduzindo sobre a revisão contratual 

para que as ilegalidades sejam afastadas, não devendo prevalecer o 

princípio do pacta sunt servanda. Alegou que devem ser aplicadas as 

regras do Código de Defesa do Consumidor, para que sejam afastadas as 

ilegalidades contratuais. Defendeu a legalidade na cumulação de pedidos. 

Questionou os encargos de moratórios afirmando que a inadimplência é 

decorrente de culpa da parte requerida. Afirmou que a taxa de juros não 

pode ser superior aos aplicados no mercado a ocasião da assinatura do 

contrato de adesão. Elucidou sobre os juros capitalizados e da comissão 

de permanência. Aduziu sobre a inconstitucionalidade da medida 

provisória n. 1.963/200 e 2.170-36/2011. Ressaltou que a capitalização de 

juros é vedada em nosso ordenamento jurídico. Afirmou que a submeteu a 

um recálculo do débito sendo constatada a diferença e os juros 

capi ta l izados, para esclarecer ta is i legal idades. Traçou 

pré-questionamento sobre a matéria. Rogou pela improcedência da ação. 

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho 

documental e este encontra nos autos, dispensando provas em audiência 

ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber 

decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil. 

Desnecessária a inversão do ônus da prova pois o requerente acostou o 

contrato firmado às fls. 73/75, este suficiente para o julgamento do feito. 

Até porque, a matéria é de direito, onde se discute abusos de encargos, 

não necessitando proceder a dilação probatória, como acima enfatizado e 

também, todos os documentos necessários para julgamento desta ação, 

estão acostados nos autos. Cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de 

Justiça já consolidou o entendimento de que a matéria relativa à revisão de 

cláusulas contratuais abusivas pode ser questionada em se de 

contestação na busca e apreensão. Nesse sentido: “CONTRATO 

BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE 

DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO ÂMBITO DA DEFESA. POSSIBILIDADE. 

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRESSUPOSTO EVIDENCIADO. JUROS 

REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. 1. É inviável a análise de matéria não 

suscitada no recurso especial e trazida posteriormente, como inovação 

recursal. 2. Em ação de busca e apreensão, é cabível a discussão acerca 

da legalidade das cláusulas contratuais como matéria de defesa. 3. 

Evidenciada a abusividade de encargos contratuais questionados e 

afastada a mora do devedor fiduciante, impõe-se a manutenção da 

improcedência do pedido de busca e apreensão. 4. Agravo regimental 

desprovido.” (STJ – AgRg no REsp 1170182/RS AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL 2009/0235367-4, T4, Rel. Min., João Otávio de 

Noronha, j. 09.08.2010, DJe 19.08.2011). Dessa forma, perfeitamente 

cabível o pedido de revisão contratual sem ultrapassar o pedido 

contraposto e por não afrontar o art. 336 do NCPC. As partes firmaram o 

contrato de financiamento, ofertando ao requerido em alienação fiduciária 

o veículo especificado na inicial. Analisando o contrato firmado pelas 

partes, verifica-se que não existe nenhum dispositivo de difícil 

entendimento, as regras ali constantes são claras, não trazendo dúvidas 

com relação ao seu conteúdo. Denota-se, que o requerido está 
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inadimplente por deixar de efetuar o pagamento a partir da prestação em 

dia, assim resta caracterizando sua total inadimplência. Fato inconteste. 

No que tange a questão de fundo, não procedem aos argumentos da inicial 

em pretender a redução dos juros remuneratórios pactuados, pois deverá 

prevalecer o pactuado entre as partes, que conforme contrato de fls. 

73/75, não possui a abusividade narrada na inicial, pois o percentual ali 

fixado está dentro de valor de mercado, ou seja, 2,33% ao mês, sendo 

31,77% ao ano. Do mesmo modo o custo efetivo total encontra-se dentro 

do limite legal. Há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não 

está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado 

ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante nº 7 e 

Súmula 648 do STF e Súmula 382 STJ. Por certo a taxa pré-fixada mensal 

não viola disposição legal, devendo prevalecer. Não há sequer como 

sustentar que está pagando mais que o contratado, pois tratam de 

parcelas fixas. Com relação à capitalização de juros, resta evidente no 

contrato, pois a taxa mensal é inferior a anual. Em recentíssima decisão do 

Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 

973.827/RS), dirimiu a questão sobre o assunto, colocando uma pá de cal 

sobre a celeuma sobre a discussão e diversidade de julgamentos. Ali 

sedimentou a matéria, tornando-a inquestionável: “É permitida a 

capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos 

celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 

1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente 

pactuada. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve 

vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário 

da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. Assim, como no 

contrato bancário acostada aos autos a taxa de juros é superior ao 

duodécuplo da mensal é suficiente para constatar que houve previsão da 

capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua 

aplicação. Conclui assim, ser legal a cobrança de juros capitalizados não 

persistindo a pleito inicial, no caso deverá prevalecer o julgado do Superior 

Tribunal de Justiça. Quanto aos encargos de inadimplência as partes 

pactuaram em caso de inadimplência, a incidência de juros de mora de 1% 

ao mês incidentes sobre o valor principal, acrescidos dos jutos 

remuneratórios e multa de 2%, conforme indicado no item – “Consequência 

do Atraso do pagamento, id. 3297575. Encargos legais e compatíveis entre 

si. Fica prejudicado o questionamento sobre comissão de permanência, 

que não avençado e não aplicado. Por tais fundamentos, necessário se 

faz prevalecer o seguinte: É inoperante o pedido consignatório com 

relação ao valor das parcelas que continuam inalteradas, portanto, 

prejudicada está a pretensão inicial. Pela mesma razão, resta prejudicado 

o pedido de repetição de indébito. É patente, que no caso, tem aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, mesmo tratando-se de contrato 

bancário, pois se o produto é um bem jurídico que é fornecido pelo banco 

(fornecedor) ao tomador do crédito (consumidor), como destinatário final 

(do crédito), diante da interpretação dos artigos 2º e 3º, § 1º desta Lei, 

não resta dúvida sobre a sua incidência, nesta espécie de contrato. Desta 

forma, havendo inadimplência das parcelas devida e regular é a restrição 

cadastral, agindo o requerido no exercício regular de seu direito, não 

havendo como desconstituir a mora. Quanto à questão sobre cobrança 

para emissão de boletos bancários, já foi dirimida pelo Banco Central do 

Brasil, que entendeu ser indevida tal verba, entretanto, não há 

comprovação de sua incidência e tão pouco, que houve pagamento da 

referida. Apesar de ser pacífica a impossibilidade de cobrança da tarifa de 

liquidação antecipada, por destoar do Código de Defesa do Consumidor e 

existir vedação expressa da referida cobrança na Resolução nº: 3516/07 

do Banco Central do Brasil, não houve comprovação de sua cobrança, 

nem pacto neste sentido, restando prejudicada a pretensão. Quanto ao 

vencimento antecipado a parte requerente foi condescendente com as 

cláusulas contratuais não havendo que se falar em abusividade. De outra 

banda, não se pode obstar o direito de ação do requerido em buscar o 

bem garantidor do contrato, em caso de mora, não podendo assegurar tal 

direito ao autor, salvo em caso de adimplência. A alienação fiduciária, no 

campo do direito material, estabelece que a alienação fiduciária constitui 

uma garantia real “sui generis” vez que não exerce sobre coisa alheia, 

mas sobre coisa própria. O financiado, ou devedor fiduciante, dá em 

alienação fiduciária um determinado bem, ficando o devedor com a posse 

direta, na qualidade de depositário do bem. Deste modo, no momento que o 

devedor fiduciante não liquida o débito, cabe ao credor fiduciário, 

acioná-lo, para recebimento do bem, considerando que passa a ser o 

proprietário do mesmo. Assim, devida é aplicação do vencimento 

antecipado do contrato, em caso de inadimplência e não estamos aqui 

falando em pagamento antecipado da dívida, quando é conferida a 

aplicação de descontos. No caso trata de penalidade por ficar em mora 

com o pagamento das parcelas contratadas. Diante do exposto e 

considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito 

a presente Ação de Busca e Apreensão e ACOLHO as pretensões com 

fundamento no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil 

c/c Decreto Lei n. 911/69. Declaro rescindido o contrato e consolidando 

nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno o requerido nas 

custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios 

que fixo em 10%(dez por cento) da causa, atualizados a partir do 

ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo 

às anotações de estilo e após, intime-se a parte requerida para o 

pagamento da condenação, atualizada, sob pena de aplicação de multa de 

dez por cento e expedição demandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.02.17

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1016054-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRONTO ENGENHARIA EIRELI - ME (EXECUTADO)

ALEXANDRE CESAR DA SILVA MORAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 01.02.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000568-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - 265023-/SP 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE ANGELA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá,01.02.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1023674-25.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 12411-A/MT (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - 0012406-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WUESLEM FABIANO LEAL DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 01.02.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1023250-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - 0017300-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRO MARCOS VOLTOLINI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. defiro a suspensão até cumprimento do acordo. Após, digam 

as partes, devendo o requerido ser intimado por mandado e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.02.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000552-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BENEDITA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Considerando que as partes fizeram composição amigável, 

conforme anunciado nos autos, com relação ao débito apontado na inicial, 

Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do 

CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência. Com o trânsito em 

julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao 

Detran para exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.02.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1016326-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - 0209551-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA AMELIA SOARES VARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declarando rescindido 

o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, 

cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo 

aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao 

Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a 

terceiros que indicar, bem como liberar a restrição do veículo e 

permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos. Condeno a parte 

requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente 

atualizada a partir do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo e após, intime-se a parte 

Requerida para pagar a condenação atualizada em quinze dias, sob pena 

de aplicação de multa de dez por cento, com expedição de mandado de 

penhora e avaliação. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 01.02.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017623-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - 0012880-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARLETE RONDON DE SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão analisados pedidos repetidos 

já analisados. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se 

e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 30.01.17

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1000947-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DE LAMONICA ISRAEL PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIA COSTA BOTELHO OAB - 11881-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho a decisão dos autos, considerando que na carteira 

de trabalho do autor há inúmeros anos que não possui anotação e 

ninguém vive do nada. Cumpra-se a referida. Cumpra-se. Cuiabá, 01.02.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1021588-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARILI DALUZ RIBEIRO TABORDA OAB - 0014431-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KLEINE LIRA DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ OAB - 0016377-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Recebo os embargos de declaração, se no prazo, 

certifique-se. Analisando seus fundamentos verifica-se que cabe em 

parte acolhimento por erro de digitação, considerando que na 

fundamentação determinou-se a restituição em dobre e na parte 

dispositiva de forma simples. Assim, sano a contradição fazendo 

prevalecer a seguinte redação na parte dispositiva da sentença prolatada: 

"Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por 

Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão 

ACOLHENDO em parte as pretensões com fundamento no que dispõe o 

artigo 487,I do Novo Código de Processo Civil c/c Decreto Lei n. 911/69, 

Revogo em definitivo a liminar concedida, bem como, mantendo a parte 

requerida na posse do bem dando a quitação total do bem e rescindido o 

contrato. Determino o levantamento dos valores depositados em favor do 

requerente, expeça-se alvará. Condeno a requerente a restituição da 

parcela nº 11, em dobre e atualizada. Proceda-se a baixa da alienação 

fiduciária e da restrição cadastral referente ao contrato em tela. 

Expeça-se o necessário." No mais, mantenho a sentença prolatada pelos 

seus próprios fundamentos, por inexistir a omissão anunciada. Assim, 

cumpra-se a referida em todos seus termos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1020445-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEOVAN GUEDES DE CAMPOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Mantenho o prazo de dilação já concedida nos autos, devendo 

o autor manifestar como ali consignado. Após, conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 01.02.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1020596-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAVALLI E SANTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1014531-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO LIMA DO CARMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1019496-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO SANTOS ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.01.17

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000710-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - 0011546-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERISON MARCOS AMARO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar impulso processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo que não serão analisados pedidos repetidos já analisados. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 01.01.17

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1014931-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO FIBRA SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEURI LUIZ PIGATTO FILHO OAB - 0011974-A/MS (ADVOGADO)

CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI OAB - 0017555-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS DOMINGOS RABELO DUTRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já 

analisados nos autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

31.01.17

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1015107-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILENE DE OLIVEIRA BATISTA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

Parte Autora depositar diligência (digitalizada) ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias. SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM 

DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017872-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFREDO JOSE PENHA (EXECUTADO)

M O PENHA ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias. SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1016106-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - 0018473-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA MARIA VALE DE AMORIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

parte autora manifestar sobre Certidão do Oficial de Justiça acostada aos 

autos e dar prosseguimento ao feito, no prazo legal. SEDE DO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-181 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1014567-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON ALEXANDRE DE ASSIS CONCEICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO AUGUSTO DE ALMEIDA JOPPERT OAB - 295106-A/SP 

(ADVOGADO)

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT OAB - 313353-/SP (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá o 

credor apresentar demonstrativo de débito atualizado com as verbas, no 

prazo legal. SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1023032-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - 0018603-A/MT 

(ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - 0016691-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS VANOR BERTHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO NOTA A 

PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência (digitalizada) 

ou oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o 

cumprimento do Mandado necessário, no prazo de 05 dias. Vistos, etc. 

Certifique-se sobre as regularidades das taxas e despesas processuais, 

como suas vinculações com o número único do processo. Em caso 

negativo, intime-se o autor para efetivar o ato no prazo de quinze dias, 

sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, não havendo 

manifestação, conclusos. Ao contrário, havendo a vinculação acima, 

cumpra-se determinação abaixo: 1. Cite-se para pagar em três dias. (art. 

829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de Justiça 

efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários 

ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder a avaliação do 

bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, art. 829) 3. 

Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e se houver o 

pagamento integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão 

reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 31.01.17 SEDE DO 2ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1000356-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON OAB - 0011340-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAURISTELA GUIMARAES ARAUJO (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

Parte Autora depositar diligência (digitalizada) ou oferecer meios para a 

condução do oficial de justiça, para o cumprimento do Mandado 

necessário, no prazo de 05 dias. DECISÃO: 1. Cite-se para pagar em três 

dias. (art. 829) 2. Não havendo pagamento, deverá o senhor Oficial de 

Justiça efetuar a penhora em tantos bens quantos bastem e sejam 

necessários ao pagamento do principal e acessório, bem como proceder a 

avaliação do bem penhorado e efetuando a intimação da penhora. (§ 1º, 

art. 829) 3. Fixo desde já, honorários em 10% (dez por cento) do débito e 

se houver o pagamento integral no prazo de três dias, os honorários 

devidos, serão reduzidos à metade. Intime-se. Cumpra-se. SEDE DO 2ª 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Intimação Classe: CNJ-159 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1017148-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - 0003056-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENRY HUDSON DE CAMPOS PINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Deverá a 

Parte Autora manifestar sobre resposta de pesquisa online, no prazo legal 

de 05 (cinco) dias. SEDE DO 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 994132 Nr: 20577-68.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MARIANO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo 

EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – II e III - 

§ 1º do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais, pelo 

requerente.Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às 

anotações de estilo e após, arquive-se.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1027594 Nr: 35611-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1103871 Nr: 12077-76.2016.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W R DE OLIVEIRA CONTABILIDADE - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT /3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1159326 Nr: 35643-54.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MAGNO GOMES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:157875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a Postulante de fl.33 para regularizar a representação 

processual no prazo legal e após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1132856 Nr: 24191-47.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KATIA CILENE EVANGELISTA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando que as partes fizeram composição amigável, conforme 

anunciado pelo autor, com relação ao débito apontado na inicial, Julgo por 

Resolução de Mérito a ação, com fulcro no artigo 487-III “b” do CPC. 

Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se mandado sem 

cumprimento e caso tenha sido cumprido, deverá haver restituição do bem 

a parte requerida, arcando o autor com a diligência.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo, oficie-se ao Detran para exclusão da restrição judicial e após, 

arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 940591 Nr: 54909-95.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE MONACO BALAKIREV RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para manifestar sobre pedido de fl.154 e após, 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1156466 Nr: 34468-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURACI RAMOS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso 

processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que 

não serão analisados pedidos repetidos já analisados.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 730541 Nr: 26606-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. CIRILO ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO BANK REAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE PERES BUCAIR - 

OAB:12376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN - 

OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9.708-A

 Diante do exposto, homologo o Laudo Pericial apresentado às fls. 

402/410, para surtir seus efeitos legais, no qual apurou um saldo em favor 

ao requerente no montante de R$ 6.789,21 (seis mil setecentos e oitenta e 
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nove reais e vinte e um centavos).Intime-se o requerido para proceder ao 

pagamento no prazo de quinze dias, sob pena de penhora e multa de dez 

por cento.Havendo pagamento, diga a parte autora. Ao contrário, Converto 

a presente ação em Execução de Sentença, devendo proceder as 

anotações necessárias, inclusive na autuação, etiqueta do processo e 

Distribuidor.Caso em que, aplico a multa de dez por cento e fixo honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito.E defiro a penhora 

on line, devendo ser apresentado demonstrativo de débito atualizado com 

as verbas acima. Após, conclusos para efetivação.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 452318 Nr: 24488-64.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão de fl.259, homologo o cálculo de fls.253/256 para 

surtir seus efeitos legais.

Faculto ao requerido o leventamento do excesso constante de fl.256 e o 

saldo remanescente em favor da parte autora. Expeçam-se alvarás.

Após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 739223 Nr: 35858-06.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURILIO CALDERARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC FINANCE ( BRASIL ) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRA GOUVEA DE 

VASCONCELLOS - OAB:9023/MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194 - A

 Diante do exposto, homologo o Laudo Pericial complementar apresentado 

às fls. 444/490, para surtir seus efeitos legais, no qual apurou um saldo 

em favor ao requerente no montante de R$ 46.283,08 (quarenta e seis mil 

duzentos e oitenta e três reais e oito centavos).Intime-se o requerido para 

proceder ao pagamento no prazo de quinze dias, sob pena de penhora e 

multa de dez por cento.Havendo pagamento, diga a parte autora. Ao 

contrário, Converto a presente ação em Execução de Sentença, devendo 

proceder as anotações necessárias, inclusive na autuação, etiqueta do 

processo e Distribuidor.Caso em que, aplico a multa de dez por cento e 

fixo honorários advocatícios em 10%(dez por cento) do valor do débito.E 

defiro a penhora on line, devendo ser apresentado demonstrativo de 

débito atualizado com as verbas acima. Após, conclusos para 

efetivação.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 375783 Nr: 11994-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE ECON. E PROF. DE SAÚDE DE MT 

LTDA-UNICRED MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELSON OLIVEIRA DE ASSIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CAROLINA SCARACATI - 

OAB:11.166, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILIA MARIANE GONZALEZ 

GARCIA - OAB:12324

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 823126 Nr: 29244-14.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1100771 Nr: 10868-72.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO VIDAL DA FONSECA, MARLIZE 

VIDAL DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO ANDRE RAUBER 

- OAB:17870, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - OAB:5.367/MT, 

JONAS COELHO DA SILVA - OAB:5.706, LUIHANA PASINATO GOMES - 

OAB:20881/O, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074/MT, PEDRO 

EVANGELISTA DE AVILA - OAB:1823-B/MT, PRISCILA VIVIANE 

MARIANO - OAB:18.997, RUBIANE K. MASSONI - OAB:12.419/MT, 

VANESSA PELEGRINI - OAB:10.059-MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1091857 Nr: 6980-95.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA LOPES CAMOLESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A

 Vistos, etc.

Proceda-se vinculação do depósito de fl.40.

Intime-se a parte autora para manifestar sobre o referdio e se tem por 

satisfeita com a obrigação.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 229258 Nr: 36382-13.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERFAZ - COOP. DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS 

SERV PÚB. EST. DO PODER EXEC. MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DARVE MOREIRA DA SILVA, JESSICA 

NAIRA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOSANA ANTUNES DE ALMEIDA 

- OAB:8580/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso 

processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que 

não serão analisados pedidos repetidos já analisados.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 758570 Nr: 10827-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV LEASING- ARRECADAMENTO MERCANTIL D/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENEAS COSTA MARQUES ROSA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso 

processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que 

não serão analisados pedidos repetidos já analisados.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 819725 Nr: 25997-25.2013.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARCELINO FERNANDES LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso 

processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que 

não serão analisados pedidos repetidos já analisados.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 26885 Nr: 5919-30.2001.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANORTE BANCO NACIONAL DO NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON MONTEIRO DE MEDEIROS, 

NIUCELINA RODRIGUES DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILLA DE ARAUJO 

BALDUINO MEDEIROS - OAB:9519-MT

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1090682 Nr: 6421-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELEN ARAUJO RIOS ME, SUELEN ARAUJO 

RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA - 

OAB:16691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte Requerida citada 

por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa da Defensoria 

Pública que atua nesta Vara Especializada.

 Proceda-se a anotação necessária na autuação e etiqueta do processo.

Após, intime-a para apresentar defesa.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1166744 Nr: 38698-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO RIBEIRO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora retirar a Carta 

Precatória expedida nos autos, ou apresentar as guias de recolhimento de 

distribuição na comarca deprecada para remessa eletrônica, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1102019 Nr: 11355-42.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOC. OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E MKT DESENVOLVIMENTO DE SITES EIRELI 

ME, ELIFRAN ALTIMARI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para dar impulso 

processual no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo que 

não serão analisados pedidos repetidos já analisados.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1045864 Nr: 44303-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRA SELVAGEM GOLFE CLUBE LTDA, 

LUCILENE MACITELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:2836 - MT

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a Parte Autora devidamente intimada para 

se manifestar sobre documentos de fls. 103/152 acostados aos autos, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1130367 Nr: 23153-97.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO LIMA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 955853 Nr: 2955-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABRINE APARECIDA OLIVEIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDIF DO BRASIL SEGUROS DE 

PREVIDÊNCIA S. A, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCEIRA E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO S. LIBERATO 

- OAB:OAB/MT 15.205

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ARY FRANCO 

CESAR - OAB:123514, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 NOTA AO REQUERIDO/APELADO: Deverá o apelado responder o recurso 

de apelação, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 759882 Nr: 12212-30.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. D. COMBUSTÍVEIS LTDA, FRANCISCO 

SALVADOR DE MATTOS, MARIA NAZARÉ GAIVA MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14265A, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12..504

 Vistos, etc.

Ao analisar a impugnação, foi concedido ao requerido uma nova avaliação 

a seu custo, sob pena de prevalecer a efetivada nos autos.

Entretanto, há muito vem procrastinando o cumprimento do referido 

mandado e não o cumpriu como certificado nos autos.

Assim, homologo a avalaiação de fls.361/362 para surtir seus efeitos 

legais.

Cumpra-se toda determinação de fl.345.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 429009 Nr: 10395-96.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR NUNES DE ALMEIDA ME, MARIA 

CRISTINA LOPES CAMOLESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, WELYDA 

CRISTINA DE CARVALHO - OAB:15.092/ MT

 Vistos, etc.

Concedo às partes dez dias para manifestarem nos autos, sem 

prorrogação. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747856 Nr: 45123-32.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 Vistos, etc.

Concedo às partes dez dias para manifestarem nos autos, sem 

prorrogação. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 964752 Nr: 6835-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONRADO HEITOR DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13.842-A/MT

 Deverá a parte autora retirar o alvará expedido nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 950842 Nr: 260-49.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRY ESTRELA SCHMALFUSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147, PATRICIA BIONDO - OAB:51346/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder a 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, fazendo o depósito do 

valor 119,48 (cento e dezenove reais e quarenta e oito centavos ) tomar 

conhecimento da certidão de fls.165 solicitado na conta 11227-5 e 

Agência 2128-8 Banco do Brasil indicados na certidão acostada aos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1154933 Nr: 33898-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCY MERLYN MORAIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder a 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, fazendo o depósito do 

valor R$.981,42 (novecentos e oitenta um reais e quarenta e dois 

centavos)tomar conhecimento certidão de fls.42 solicitado na conta 

corrente 15092-4 e agência 3499-1 Banco do Brasli S/A indicados na 

certidão acostada aos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 226452 Nr: 33662-73.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSELMO DE NOVAES MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUSTAVO SIQUEIRA 

LOBATO - OAB:3623/MT, NILCE MACEDO - OAB:2552-A/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão de fls.559 do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 959114 Nr: 4430-64.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERISLANDIA GONÇALVES DA SILVA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 NOTA AO REQUERIDO: Deverá a parte requerida manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1161939 Nr: 36736-52.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DURCILENE MARIA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345-MT, AUXILIADORA MARIA GOMES - OAB:18.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora devidamente intimada 

para apresentar comprovante de diligência (original)na modalidade 

adequada, para o devido cumprimento do mandado expedido, no prazo 

legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1108655 Nr: 14193-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR PAES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR A. DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Deverá a parte autora retirar o alvará expedido nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 358518 Nr: 28766-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO RODRIGUES SIMÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO SILVA ALVES - 

OAB:8882/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora proceder a 

complementação de diligência do Oficial de Justiça, fazendo o depósito do 

valor R$.101,40 (cento e um reais e quarenta centavos ) solicitado na 

conta corrente 7958-8 e agência 3499-1 Banco do Brasil S/A indicados na 

certidão e tomar conhecimento de fls.402 acostada aos autos, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 286551 Nr: 8433-43.2007.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICINHA MARIA DE SOUZA ME, ALICINHA 

MARIA DE SOUZA, DENEVALDO MARTINS VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/a

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZIRALDO MARTINS VIEIRA - 

OAB:15366/GO

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 907587 Nr: 35282-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRITO LOGISTICA INTEGRADA E 

TRANSPORTES LTDA, RENILSON FERNANDES DE BRITO, MARIA HELENA 

VARGAS, ANTONIO FERNANDES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1.8071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEMI ALVES DE JESUS - 

OAB:4264/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão 226/227 do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 444926 Nr: 19765-02.2010.811.0041

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO MORENO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:OAB/MT 11.340-A

 NOTA AO REQUERIDO: Deverá a parte requerida manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 31200-94.2015.811.0041 - Cód.1018579

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

PARTE RÉ: JOAO BATISTA ATAIDES DE MATOS

CITANDO(S): JOAO BATISTA ATAIDES DE MATOS, CPF 362.942.841-04

FINALIDADE:CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante alegações constantes da petição inicial e do despacho judicial 

adiante transcritos, para, no prazo de dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida pela parte autora, 

consistente 15.912,59. Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, 

oferecer embargos monitórios.

ADVERTÊNCIAS:1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado. 3) Não havendo resposta no prazo especificado 

será decretada a revelia com nomeação de Curador Especial.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos, etc. Cite-se por edital pelo prazo de vinte 

dias, constando além das advertências do procedimento, também, que a 

falta de resposta acarretará decreto de revelia e nomeação de Curador 

Especial. Cumpra-se.

Eu, , digitei. Cuiabá - MT, 1 de fevereiro de 2017.

Laura Ferreira Araújo e Medeiros Autorizado(a) pelo Provimento n° 

56/2007-CGJ

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000939-61.2017.8.11.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 96 de 498



Parte(s) Polo Ativo:

CX CONSTRUCOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES OAB - 0006668-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRB BANCO DE BRASILIA SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA Numero 

do Processo: 1000939-61.2017.8.11.0041 REQUERENTE: CX 

CONSTRUCOES LTDA REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA Vistos. 

Trata-se de ação de AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE E REVISÃO 

CONTRATUAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA DE 

URGÊNCIA proposta por CX CONSTRUÇÕES LTDA em face de BANCO DE 

BRASÍLIA S/A - BRB. Alega a Autora que firmou contratos de empréstimos 

junto ao Requerido, sendo constatado, posteriormente, inúmeras 

ilegalidades a serem corrigidas via revisão contratual. Ao final, pede a 

declaração de nulidade destes em razão da capitalização dos juros, juros 

remuneratórios e multa cobrados acima da taxa media de mercado, 

encargos moratórios, cobrança ilegal de comissão de permanência. 

Postula a revisão contratual dos seguintes contratos: Contrato n.º 

10658674, emitido em 01/10/2014 no valor de R$ 2.036,423,66; Contrato 

n.º 10709404, emitido em 21/10/2014 no valor de R$ 3.500.000,00; 

Contrato n.º 11447518, emitido em 11/06/2015 no valor de R$ 

5.284,961,69. É o relatório. Fundamento. DECIDO. Conforme se verifica 

dos autos, nos contratos de empréstimos firmados pela Autora junto à 

Instituição Financeira, foram inseridas cláusulas nas quais a 

Autora/Devedora oferecera em garantia hipotecária com alienação 

fiduciária os imóveis indicados na inicial. A Lei nº 9.514/97, que dispõe 

sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, instituindo a alienação 

fiduciária de coisa imóvel, além de outras providências, estabelece a 

possibilidade de venda, em leilão, do imóvel dado em garantia por 

alienação fiduciária quando a dívida não for adimplida a tempo e modo, 

com a prévia constituição em mora do devedor e averbação na matrícula 

do imóvel da consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor 

fiduciário, in verbis: "Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a 

dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos 

deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1º Para os 

fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou 

procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do 

fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no 

prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a 

data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 

encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 

contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de 

cobrança e de intimação. § 2º O contrato definirá o prazo de carência 

após o qual será expedida a intimação. § 3º A intimação far-se-á 

pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao 

procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por 

solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de 

Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de 

quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 4º 

Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador 

regularmente constituído se encontrar em outro local, incerto e não sabido, 

o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao oficial do competente 

Registro de Imóveis promover a intimação por edital, publicado por três 

dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de 

comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. § 5º 

Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de 

alienação fiduciária. § 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias 

seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias 

recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7º 

Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial 

do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a 

averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em 

nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de 

transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela 

Lei nº 10.931, de 2004) § 8º O fiduciante pode, com a anuência do 

fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, 

dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela Lei nº 

10.931, de 2004)." "Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu 

nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de 

que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a 

alienação do imóvel." Ora, considerando que a própria Autora admite o 

inadimplemento e não havendo a purgação da mora, não há que se falar 

em suspensão ou cancelamento da execução extrajudicial e transferência 

da propriedade dos bens onerados nos ajustes enfocados. Nesse 

sentido: EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL INADIMPLIDA - LIMINAR DE 

ABSTENÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DE CONSOLIDAÇÃO DA 

PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA EM NOME DA CREDORA FACE AÇÃO DE 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANTERIOR - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE 

APARÊNCIA DO BOM DIREITO NAS ALEGAÇÕES - PEDIDO DE CONTAS 

GENÉRICO - CÉDULA - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - LEI 

9.514/1997 - PAGAMENTO - NÃO COMPROVAÇÃO - MORA - PRESENÇA - 

EXECUÇÃO E LEILÃO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE - BEM IMÓVEL 

OFERTADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELO 

CO-DEVEDOR SOLIDÁRIO - SÚMULA 28 DO STJ - VALIDADE DA 

GARANTIA - RECURSO PROVIDO. Para o deferimento da medida cautelar, 

é necessária a presença dos requisitos fundamentais, quais sejam, o 

fumus boni iuris e o periculum in mora. O ajuizamento de ação de 

prestação de contas, cujo pedido de contas é genérico, não tem o condão 

de afastar a liquidez, certeza e exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário 

celebrada que, nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004, consiste em 

título executivo. A Lei 9.514/1997 prevê que vencida e não paga, no todo 

ou em parte, a dívida garantida por alienação fiduciária de bem imóvel, 

constituído em mora o devedor e não havendo sua purgação, o Oficial do 

Registro de Imóveis promoverá a averbação na matrícula do imóvel da 

consolidação da propriedade em nome do fiduciário, promovendo no prazo 

de 30 dias o público leilão para a venda do imóvel. A responsabilidade do 

co-devedor é solidária à do devedor principal e, assim, ele também 

responde em caso de inadimplência contratual. É válida da garantia real 

dada pelo co-devedor solidário, sendo que a alienação fiduciária em 

garantia pode ter por objeto bem que já integrava o seu patrimônio (súmula 

28, do STJ). Ausente a demonstração do fumus boni iuris, não há que se 

falar em concessão do pedido liminar em ação cautelar inominada. - 

Recurso provido. (Agravo de Instrumento Cv 1.0145.12.072786-5/001, 

Relator (a): Des.(a) Márcia De Paoli Balbino, 17ª CÂMARA CÍVEL-TJMG, 

julgamento em 10/10/2013, publicação da sumula em 22/10/2013) - Grifo 

nosso. Nesse sentido, não podemos desconsiderar que a Autora, em 

princípio, tem um débito perante a Instituição Financeira, conhecimento da 

mora e da necessidade de quitação das obrigacoes convencionadas, e 

que, não tendo efetuado o pagamento do débito, há a consolidação da 

propriedade do imóvel em nome do Requerido, que poderá, em tese, 

vendê-lo em leilão extrajudicial, consoante os dispositivos legais dos 

contratos avencados livremente entre as partes, cientes das cláusulas ali 

insertas, sobretudo da alienação fiduciária. Observa-se que nos três 

contratos, sub judice, constam expressamente tais cláusulas: Contrato 

10658674 – Documento ID. 4614439, pág. 06/08, Cláusula 21ª; Contrato 

10709404 – Documento ID. 4614445, pág. 06/07, Cláusula 19ª à 21ª; 

Contrato 11447518 – Documento ID. 11447518, pág. 06/08, Cláusula 19ª à 

22º. Isto traduziria severa limitação ao exercício de um legítimo direito do 

credor, compreendendo-se que a inobservância desse temperamento 

desvirtua a finalidade do contrato e fragiliza seus próprios pilares, que 

foram construídos a partir da boa-fé objetiva, que norteia os negócios 

jurídicos (CC, art. 422). Esta pretensão subverte a legítima proteção que 

se confere ao devedor ocasionalmente inadimplente para, na contramão 

do que originariamente se idealizara, premiar o devedor inadimplente com a 

limitação da execução das garantias contratuais livremente pactuadas em 

favor do credor. Portanto, não vislumbro verossimilhança nas alegações 

da Autora, fundada em prova inequívoca a fim de que seja deferida a 

liminar pretendida suficiente para determinar a suspensão do 

procedimento de alienação extrajudicial do imóvel. Quanto ao mérito: Não 

há dilação probatória necessária. Os documentos apresentados com a 

petição inicial e as assertivas nela lançadas permitem de plano o 

enquadramento jurídico com resultado de improcedência liminar do pedido. 

A pretensão encontra óbice em Súmulas e decisões reiteradas em 

recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, destacando-se em 

matéria de Direito Bancário a quase gabaritagem de todas as questões 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 97 de 498



inerentes à interpretação dos denominados Contratos Bancários. Por 

estas razões, tratando-se de causa que dispensa a fase instrutória, 

passo à analise da presente demanda nos termos do art. 332, caput, do 

NCPC. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor: Nos termos da 

Súmula 297, STJ, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às 

instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do CDC, por si só, não 

assegura a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor, 

porquanto somente a análise de cada caso concreto é que se verificará 

eventual abusividade passível de alteração. No caso, desnecessária a 

inversão do ônus da prova porquanto a análise dos contratos é suficiente 

para o deslinde da questão, o que afasta a necessidade de prova pericial. 

Revisão de cláusulas contratuais: Estabelece a súmula n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador 

conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”. Em decorrência do 

exposto conclui-se que somente as cláusulas objeto de controvérsia 

específica pela parte autora serão objeto de análise judicial. Juros 

remuneratórios e capitalizados: No caso dos autos observo que constou 

dos contratos as seguintes taxas: Contrato n.º 10658674 – Juros mensais 

de 1,03% e anuais de 13,35% (Doc. ID. 4614439); Contrato n.º 10709404 

– Juros mensais de 1,03% e anuais de 13,32% (Doc. ID. 4614472); 

Contrato n.º 11447518 – Juros mensais de 1,52% e anuais de 20,28% 

(Doc. ID. 4356619); Portanto, as taxas de juros anuais contratadas são 

superiores ao duodécuplo da mensal e, como consequência, permite a 

cobrança da taxa efetiva anual contratada. Sobre o tema, a súmula 541 do 

Superior Tribunal de Justiça: “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”. É também entendimento 

pacificado na Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça que 

a alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de 

sua abusividade em relação à taxa média do mercado (nesse sentido: 

AgRg no REsp n. 647.326/MG, relator Ministro Hélio Quaglia, DJ de 

10.12.2007; AgRg no REsp n. 935.231/RJ, relator Ministro Aldir Passarinho 

Júnior, DJ de 29/10/2007; e AgRg no REsp n. 682.638/MG, relator Ministro 

Jorge Scartezzini, DJ de 19/12/2005). E de acordo com a Súmula 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 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 

2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (REsp 1.112.879, 

REsp 1.112.880 e REsp 973.827). Portanto, as taxas ora analisadas não 

divergem da taxa média do mercado o que, somente nesse caso, poderia 

e n s e j a r  u m a  r e v i s ã o ,  c o n f o r m e  t a b e l a  d o  B a c e n 

(http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/c/TXJUROS) Em relação aos juros 

remuneratórios, a aplicação do artigo 406 do Código Civil, artigo 161, § 1º, 

do Código Tributário Nacional e Decreto n. 22.626/33, mais uma vez 

observo que esse tema já se encontra pacificado no Superior Tribunal de 

Justiça, pois no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, Relatora Ministra 

Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, foi firmado 

posicionamento do sentido de que: “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” Em síntese, inexiste a 

pretendida limitação da taxa de juros. Encargos Moratórios: Conforme 

consta dos contratos os juros moratórios não superam 1% ao mês, em 

consonância com a orientação n. 3 do Recurso Especial n. 1061530/RS: 

“Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros 

moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.” 

Comissão de Permanência Quanto à comissão de permanência, 

posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça por sua legitimidade, mesmo 

quando cumulada com qualquer outro encargo moratório, caso em que 

devem ser excluídos os demais encargos moratórios. Além do que não 

pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios 

previstos no contrato. Súmula 30 STJ: “A comissão de permanência e a 

correção monetária são inacumuláveis.” Súmula 472 STJ: “A cobrança de 

comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos 

encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a 

exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.” 

Portanto, a comissão de permanência deve permanecer, porém no caso 

de sua incidência, deverão ser excluídos do cálculo do valor devido todos 

os demais encargos moratórios previsto no contrato. Ressalte-se, por 

oportuno, que até o momento não há comprovação de cobrança ou 

pagamento de parcela contratual acrescida da referida comissão de 

permanência, o que vem a ser mais uma razão para a improcedência do 

pedido inicial quanto à sua exclusão. A situação processual configurada 

nos autos não permite reconhecer a existência de abusividade nos 

encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros 

remuneratórios e capitalização), assim como não descaracteriza a mora o 

simples ajuizamento de ação revisional, nem mesmo quando o 

reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao 

período de inadimplência contratual. Neste sentido: Súmula nº 380 do STJ: 

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor. Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, verificando que as teses postas na inicial encontram obstáculo 

intransponível nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, 

enumerados e exaustivamente confrontados com as teses autorais, com 

fundamento no art. 332, do Novo Código de Processo Civil, julgo a 

pretensão inicial liminarmente improcedente. No que tange ao pedido de 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a nova Lei Processual n. 

13.105/2015, dirime que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98)” e que “presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural (art. 99, § 3º).” Entretanto, a Constituição Federal reza que 

a gratuidade será conferida “...aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5º, LXXIV). Elementar esclarecer que o benefício da 

Justiça Gratuita é o amparo que pessoas necessitadas auferem para 

acesso imediato à Justiça, assim, pobre no conceito legal é o trabalhador 

que percebe salário irrisório que mal dá para sustentar a si próprio e ou 

sua família, é o andarilho que não tem onde morar ou desempregados com 

minguados recursos financeiros. Para estes, o Legislador reservou a 

isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. 

Ademais, apesar de a Autora trazer aos autos documentos que 

demonstrem momentânea complexidade em sua situação financeira, não 

há pressupostos legais para concessão da gratuidade, ou seja, inexiste a 

comprovação da alegada incapacidade quando esta não trouxe cópia da 

declaração do imposto de renda, extratos bancários, etc, entendo que a 

Autora não é insuficientemente capaz de arcar com as despesas 

processuais. Indefiro-lhe, portanto a assistência judiciária gratuita. Por não 

ter havido instalação do contraditório não incidem honorários de 

sucumbência em primeira instância e as custas, devem ser recolhidas pela 

Autora em quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição nos 

termos do art. 290, NCPC. Caso não seja interposto recurso de apelação, 

certifique-se o trânsito em julgado e intime-se o réu nos termos do art. 241, 

do NCPC. Interposta apelação, certifique-se sua tempestividade e venham 

conclusos. Publique-se. Intime-se. Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2017 

JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SEDE DO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: - 

TELEFONE: ( )

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 829464 Nr: 35242-60.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA PINTO DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CITIBANK S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE TADEU RODRIGUES DE 

AMORIM - OAB:7.898-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 780121 Nr: 33643-23.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVID WEBERT BISPO ANCHIETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, 

BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO RURAL S/A, BANCO CRUZEIRO DO 

SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA DE CARVALHO 

- OAB:9.387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUINTO 

MATEUS - OAB:OAB/MT 15.383, FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG, JOÃO CARLOS GOMES BARBALHO - 

OAB:155713, MARCELO TOSTES CASTRO MAIA - OAB:63440, NELSON 

WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB:11.065-A/MT, PAULA PRATES B. 

GUIMARAES - OAB:MG 127.451, RAFAEL ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:244.223/SP

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos o que faço para:

- readequar os valores das prestações dos financiamentos pactuados ao 

limite de 30% dos vencimentos líquidos da parte autora, depois dos 

descontos obrigatórios da Previdência Pública e IRPF, o que deve ser 

aplicado a cada um dos réus, na proporção do valor de cada parcela 

devida a cada um deles, facultada, por óbvio, a dilação necessária dos 

prazos dos empréstimos bancários;

- extinguir o processo, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil;

- condenar os réus ao pagamento solidário das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios que fixo em 10% 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do 

Código de Processo Civil. O valor dos honorários foi fixado levando-se em 

conta o zelo do profissional responsável pela atuação em juízo, singeleza 

e natureza da causa.

P. R. I. C.

Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2016.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 863068 Nr: 4078-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDE ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte autora, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 764776 Nr: 17436-46.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISONE FERREIRA DUTRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1084808 Nr: 3732-24.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METODIO SENDESKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO A. CARMO - 

OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750

 manifeste a parte requerida sobre o pedido de extinção formulado pela 

parte autora em cinco dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 863068 Nr: 4078-43.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIDE ALVES DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO DA ROCHA - 

OAB:13281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 730303 Nr: 26349-51.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADONIS PACHECO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, CONSIGNUM - PROGRAMA 

DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MARGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES EDSON FELIX 

MEDEIROS - OAB:7703/MT, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - 

OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, RENAN DE SOUZA 

CAMPOS - OAB:14.455-B

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 432681 Nr: 12402-61.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEGACOUROS COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO NOSSA CAIXA S/A, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA GONÇALVES 

VILELA - OAB:13206/MT, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:SP 261.030, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A 

OAB/MT, SANDRO PISSINI ESPÍNDOLA - OAB:6.817/MS

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 779517 Nr: 32990-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ZAVODINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:151486/RJ, MARIANA CRISTINA C. DE ANDRADE - 

OAB:15.549/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/O

 Vistos.

Interpostos Embargos Declaratórios (fls. 97-109), tempestivos como se 

verifica da certidão de fl. 111.

Os embargos de declaração representam o instrumento processual para 

afastar eventuais omissões, obscuridades ou contradições, que possam 

surgir de decisão judicial, na forma do que dispõe o art. 1.022, do Novo 

Código de Processo Civil.

Incabível, portanto, se, por meio desse mecanismo, a parte objetiva 

simplesmente alcançar um pronunciamento jurisdicional que se coadune 

com a tese por ela suscitada ou com o resultado que deseja obter, in 

casu, a irresignação do recorrente reside efetivamente em ver retratada a 

sentença combatida no tocante ao direito material contido na prestação 

jurisdicional entregue e não por possuir omissão, contradição ou 

obscuridade, como alega o Embargante.

 Logo, inobstante a indignação do Embargante não prosperam suas 

alegações, já que o decisum combatido encontra-se coerente, objetivo e 

fundamentado no que tange os pontos que formaram o convencimento 

deste Juízo.

 Conquanto, conheço dos Embargos de Declaração alhures citado, pois 

próprios e tempestivos, mas nego-lhes provimento porque não vislumbro 

omissão, contradição ou obscuridade.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 381528 Nr: 16870-05.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON ELIAS VASCONCELOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 retire o credor a certidão de crédito que encontra-se arquivada em pasta 

própria no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 246734 Nr: 14494-51.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO VIERO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 retire o credor a certidão de crédito que encontra-se arquivada em pasta 

própria no prazo de cinco dias

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 757402 Nr: 9580-31.2012.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA, RENATA RIOS 

PEREIRA SCHOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ/UNIBANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.584-A

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 792937 Nr: 47021-46.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

FILHO - OAB:15.687-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR - 

OAB:PR/42.277

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 765092 Nr: 17778-57.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE CLAUDINO PEREIRA BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte autora, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 752226 Nr: 4044-39.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FREE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, ELIANE 

FÁTIMA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 765092 Nr: 17778-57.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCIELLE CLAUDINO PEREIRA BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE MELO 

ROSA - OAB:10.097 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 
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parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 325957 Nr: 25536-63.2007.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE SERAFIM ADALBERTO TICINELI, IZÉLIA 

TICIANELI, LUIZ CARLOS TICIANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A, 

CREDIVAL PARTICIPAÇOES, ADMINISTRAÇAO E ASSESSORIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, ROGÉRIO PINHEIRO CREPALDI - OAB:6616/MT, 

VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELEN GODOY DA COSTA - 

OAB:10008, HELEN GODOY DA COSTA - OAB:10008/MT, JOAQUIM 

FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT

 Certifico que o recurso de apelação foi protocolado dentro do prazo legal. 

Apresente a parte apelada as contra razões no prazo legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 759116 Nr: 11401-70.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BENEDITO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO GMAC S/A, GRAMARCA 

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS SOMA CHEVROLET

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FABRINNY PIMENTA - 

OAB:15866, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:9.552

 Posto isso, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial 

o que faço para: - determinar a restituição, em favor da parte autora, do 

valor pago a título de “despesas” de R$ 651,00, com incidência de juros de 

mora simples de 1,0% ao mês e correção monetária, desde o efetivo 

desembolso;- extinguir o processo com fundamento no artigo 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil;Considerando que o réu Banco GMAC S/A 

decaiu de parte mínima do pedido, condeno o autor ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O percentual dos honorários 

advocatícios foi fixado levando-se em conta o zelo do profissional 

responsável pela atuação em juízo, importância e natureza da causa. Essa 

condenação fica suspensa, por força da assistência judiciária gratuita.Por 

fim, reconheço a ilegitimidade passiva do réu GRAMARCA Distribuidora de 

Veículos Ltda. e, como consequência, julgo extinto o processo, sem 

resolução do mérito, conforme prevê o artigo 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios 

que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o 

artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Essa condenação fica 

suspensa, por força da assistência judiciária gratuita.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 

29 de novembro de 2016.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de 

Direito em Regime de Cooperação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 819554 Nr: 25826-68.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROSA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 819554 Nr: 25826-68.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROSA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 776974 Nr: 30309-78.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON LOURENÇO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647/PR, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:15549-O/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 776974 Nr: 30309-78.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELSON LOURENÇO LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDETE MEDEIROS VIEIRA - 

OAB:11356/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11.877-A/MT, GILBERTO BORGES DA SILVA - 

OAB:58.647/PR, MARIANA CRISTINA CORREA DE ANDRADE - 

OAB:15549-O/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 819738 Nr: 26009-39.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO FOGAÇA DOS SANTOS FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CFI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONAS CANDIDO DA SILVA - 

OAB:16.552/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16.807-A

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 759232 Nr: 11524-68.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE CELINA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBENS LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 785615 Nr: 39484-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE 

GRÃOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCANJO DAMA FILHO 

- OAB:4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK - 

OAB:7355-A

 Certifico e dou fé que, o recurso de apelação foi protocolado tempestivo. 

Certifico, outrossim, nos termos do Provimento 56/2007 CGJ/MT, intimo a 

parte contrária, para que no prazo legal, apresente suas contrarrazões ao 

recurso.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1015276-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - 0017300-A/MT (ADVOGADO)

CELSO MARCON OAB - 0011340-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS SERVULO CAMPOS LIMA FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ OAB - 20993-O/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1015276-89.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BMW FINANCEIRA S.A - 

CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. REQUERIDO: MARCUS 

SERVULO CAMPOS LIMA FILHO SENTENÇA Vistos etc. BMW Financeira 

S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ/MF sob n. 04.452.4738/0001-80, por intermédio 

do seu advogado, ingressou perante este juízo com a presente Ação de 

Busca e Apreensão contra Marcus Servulo Campos Lima, brasileiro, 

inscrito no CPF sob n. 001.738.791-44, residente e domiciliado nesta 

Capital, expondo e requerendo o seguinte: Alega que firmou contrato de 

financiamento, para aquisição de bens, Contrato de Financiamento Com 

Claúsula de Garantia de Alienação Fiduciária de n. 053049/15C, firmado 

em 04/03/2015, tornando-se credor do Requerido da quantia de R$ 

10.991,61 (dez mil novecentos e noventa e um reais e quinze centavos), 

devendo ser reembolsado em 24 (vinte e quatro) prestações mensais de 

R$ 560,09 (quinhentos e sessenta reais e nove centavos) cada, tendo 

como garantia a alienação fiduciária do seguinte bem: 01 (um) veículo 

marca/modelo BMW G 650 GS (Nac.) Básico, ano 2010/2011, cor PRETA, 

placa NPD-6193, chassi 95V017107BZZ32203, renavam 00334092620. No 

entanto, o Requerido não cumpriu com o pagamento das prestações 

vencidas a partir da parcela de nº 13/24 com vencimento em 13/04/2016, 

ensejando com isso a retomada do veículo objeto da garantia fiduciária. 

Pede, ao final, a busca e apreensão do bem gravado, além da citação do 

Requerido para os termos da ação, segundo as regras do Dec. Lei n.º 

911/69. Aduziu o banco que o débito atualizado até a data de 08/09/2016 

quando a ação foi distribuída, era de R$ 7.064,15. Pugnando pelos meios 

regulares de prova, deu à causa o valor de R$ 10.991,61 (dez mil e 

novecentos e noventa e um reais e sessenta e um centavos). A inicial 

veio instruída com documentos, dentre eles o contrato em que se funda o 

pedido, e também o instrumento de protesto pelo qual foi o Requerido 

constituído em mora. Pela decisão Id 1987474 deferiu o Juízo liminarmente 

a apreensão do veículo objeto da garantia fiduciária, ordenando-se a 

citação do Requerido para os termos da ação. O bem foi devidamente 

apreendido. O requerido foi devidamente citado. Pelo Id 2652796 

manifesta-se a parte requerida pugnando pela purgação da mora e 

restituição do bem, acostando os comprovantes de pagamento do débito. 

Pela decisão Id 2911148 foi deferida a purgação da mora e restituição do 

bem em favor do requerido. O bem foi devidamente restituído ao requerido, 

consoante auto de restituição Id 2992397. Pela petição Id o banco 

requerente aduziu existir um montante de R$ 4.701,26 ainda em aberto, 

entre parcelas vencidas e vincendas, constando pelo cálculo vencimento 

da última parcela dia 13/03/2017. Bem ainda, pela petição Id 3030381 a 

existência de um quadro de despesas administrativas, no montante de R$ 

3.081,62, arrolando custas de notificação, guincho, estadia, protesto 

eletrônico, custas, taxa judiciária, custas e honorários assessoria. Pela 

petição Id 3265221 postulou o requerido pelos benefícios da assistência 

judiciaria gratuita, o pedido foi deferido pelo juízo Id 3713262. Vieram-me 

os autos conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento e Decido. 

Cuida-se de “Ação de Busca e Apreensão”, fundada no Decreto Lei nº 

911/69, ajuizada por BMW Financeira S/A – Crédito, Financiamento e 

Investimento contra Marcus Servulo Campos Lima acima qualificados, 

visando à apreensão de veículo automotor objeto de garantia de alienação 

fiduciária, em face de descumprimento de cláusula contratual relativa ao 

pagamento das prestações ajustadas. A presente ação comporta 

julgamento antecipado, uma vez que se trata de matéria eminentemente de 

direito, e os fatos relativos ao seu deslinde encontram-se comprovados 

por documentos (Código de Processo Civil, art. 355, inc. I). Da aplicação 

do código de defesa do consumidor Com relação à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, partilho do entendimento uníssono na 

jurisprudência pela aplicabilidade do CDC aos contratos bancários, e faço 

por razões as mais diversas. Isso porque o artigo 3º, parágrafo 2º, do 

Código de Defesa do Consumidor diz que “serviço é qualquer atividade 

fornecida ao mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as 

decorrentes das relações de caráter trabalhista”. Deste modo, há 

expressa previsão legal no sentido de que o Código de Defesa do 

Consumidor se aplica aos contratos bancários, não havendo como 

pretender se escapar à sua incidência. Nesse sentido, o Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, súmula n.º 297 – “O Código de Defesa do Consumidor 

é aplicável às instituições financeiras”. Assim, tenho como incidente o 

Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, inclusive o que 

é posto sob análise nestes autos. Compulsando os autos observo que foi 

deferida a liminar de busca e apreensão, o veículo foi devidamente 

apreendido, o requerido devidamente citado. Pelo Id 2652796 

manifestou-se a parte requerida pugnando pela purgação da mora e 

restituição do bem, acostando os comprovantes de pagamento do débito. 

Pela decisão Id 2911148 foi deferida a purgação da mora e restituição do 

bem em favor do requerido. O bem foi devidamente restituído ao requerido, 

consoante auto de restituição Id 2992397. Pela petição Id 3030381 aduziu 

o banco requerente a existência de um quadro de despesas 

administrativas, no montante de R$ 3.081,62, arrolando custas de 

notificação, guincho, estadia, protesto eletrônico, custas, taxa judiciária, 

custas e honorários assessoria. Todavia, entendo que o pedido não 

merece prosperar, uma vez que foi deferido em favor do requerido os 

benefícios da assistência judiciaria gratuita, consoante Id 3713262. Insta 

esclarecer que na Alienação Fiduciária em garantia dá-se a transferência 

do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário (em geral, uma 
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financeira que forneceu o numerário para a aquisição), em garantia do 

pagamento, permanecendo o devedor (fiduciante) com a posse direta da 

coisa, o domínio e a posse indireta passam ao credor em garantia, não se 

dá tradição real, mas sim ficta (constituto possessório). Nos termos do 

Decreto-lei n. 911, de 1º de outubro de 1969, comprovada a mora ou o 

inadimplemento, o credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a 

busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, que será concedida 

em liminar (artigo 3º do Decreto-lei n. 911/69). Destaca-se que a parte 

requerente demonstrou a materialidade da relação contratual entre as 

partes com a documentação que instrui a inicial, destacando-se a Cédula 

de Crédito Bancário de n. 053049/15C (fls. Id 1984705) e o instrumento de 

protesto de Id 1984703, pela qual o requerido foi constituído em mora. 

Verifica-se que a parte autora, ajuizou a presente ação de busca e 

apreensão do veículo alienado fiduciariamente, porquanto o requerido, 

apesar de notificado extrajudicialmente, permaneceu inadimplente com o 

pagamento das prestações do contrato de financiamento entabulado entre 

as partes. Ora, o autor teve que acionar a máquina judiciária e bem ainda, 

depois devidamente citada o requerido compareceu aos autos, 

apresentando defesa e efetuando o pagamento das parcelas em atraso, 

que ensejaram a ação. Compulsando os autos observo que acostou o 

banco requerente planilha de débito, Id 1984714, em que constava o valor 

de R$ 3.549,96. Verifico que na petição que comprovou a purgação da 

mora, o requerido apresentou pagamento no montante de R$ 3.526,17. 

Pela petição Id o banco requerente aduziu existir um montante de R$ 

4.701,26 ainda em aberto, entre parcelas vencidas e vincendas, 

constando pelo cálculo vencimento da última parcela dia 13/03/2017. A 

doutrina e jurisprudência na tentativa de preservação do vínculo contratual 

e do negócio jurídico têm reconhecido a teoria do adimplemento 

substancial. No presente caso, deve-se levar em consideração o 

adimplemento substancial do contrato, consoante se verifica das 

quantidades de prestações já pagas, sendo no total de 18 prestações de 

24 parcelas pactuadas. A aplicação do adimplemento substancial vem se 

realizando com base nos princípios da boa fé objetiva (artigo 422, do 

Código Civil), da função social dos contratos (artigo 421, CC), da vedação 

ao abuso de direito (artigo 187, CC) e ao enriquecimento sem causa (artigo 

884, CC). Assim, diante do cumprimento de parte expressiva do contrato 

por parte do requerido, ora devedor, admite-se o impedimento da rescisão 

do contrato por reconhecimento do adimplemento substancial. A teoria 

visa garantir aos devedores de boa-fé a esperança para saldar suas 

dívidas sem sofrer privações e medidas coercitivas no caso concreto. 

Nesse sentido a jurisprudência dos tribunais: DIREITO CIVIL. CONTRATO 

DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA AQUISIÇÃO DEVEÍCULO 

(LEASING). PAGAMENTO DE TRINTA E UMA DAS TRINTA E 

SEISPARCELAS DEVIDAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AÇÃO DE 

REINTEGRAÇÃO DEPOSSE. DESCABIMENTO. MEDIDAS 

DESPROPORCIONAIS DIANTE DO DÉBITOREMANESCENTE. APLICAÇÃO 

DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. 1. É pela lente das 

cláusulas gerais previstas no Código Civil de2002, sobretudo a da boa-fé 

objetiva e da função social, que deve ser lido o art. 475, segundo o qual 

"[a] parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, 

se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos 

casos, indenização por perdas e danos". 2. Nessa linha de entendimento, 

a teoria do substancial adimplemento visa a impedir o uso desequilibrado 

do direito de resolução por parte do credor, preterindo desfazimentos 

desnecessários em prol da preservação da avença, com vistas à 

realização dos princípios da boa-fé e da função social do contrato. 3. No 

caso em apreço, é de se aplicar a da teoria do adimplemento substancial 

dos contratos, porquanto o réu pagou: "31 das 36prestações contratadas, 

86% da obrigação total (contraprestação e VRG parcelado) e mais R$ 

10.500,44 de valor residual garantido". O mencionado descumprimento 

contratual é inapto a ensejar a reintegração de posse pretendida e, 

consequentemente, a resolução do contrato de arrendamento mercantil, 

medidas desproporcionais diante do substancial adimplemento da avença. 

4. Não se está a afirmar que a dívida não paga desaparece, o que seria 

um convite a toda sorte de fraudes. Apenas se afirma que o meio de 

realização do crédito por que optou a instituição financeira não se mostra 

consentâneo com a extensão do inadimplemento e, de resto, com os 

ventos do Código Civil de 2002. Pode, certamente, o credor valer-se de 

meios menos gravosos e proporcionalmente mais adequados à 

persecução do crédito remanescente, como, por exemplo, a execução do 

título. 5. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 1051270 RS 

2008/0089345-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de 

Julgamento: 04/08/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

05/09/2011). EMENTA: PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. 

ADIMPLEMENTOSUBSTANCIAL DO CONTRATO. Provado nos autos que o 

réu já realizou o pagamento do equivalente a 82% do valor do bem por ele 

adquirido, caracterizado está o adimplemento substancial do contrato, 

devendo, em razão disso, ser mantida a sentença que julgou improcedente 

o pedido. O fato de estar sendo reconhecido o adimplemento substancial 

do contrato, não significa que o devedor esteja sendo liberado do 

pagamento do saldo devedor, pois o credor poderá ajuizar a competente 

ação para postular os valores que entende devidos, decorrentes do 

contrato de compra e venda. No caso, a finalidade do reconhecimento do 

adimplemento substancial é para o fim de inviabilizar a rescisão do 

contrato. Apelação desprovida. (TJ-RS, Apelação Cível Nº 70066490087, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de 

Lima Moraes, Julgado em 08/10/2015). Ressaltando-se que o credor não 

perde o direito de receber o restante de seu crédito, assim, deve o 

requerido dar efetivo cumprimento ao contrato, adimplindo o restante das 

parcelas. No caso em tela, com o reconhecimento do adimplemento 

substancial do contrato, não houve a rescisão do mesmo, permanecendo 

o requerido na posse do bem, implicando dizer que ficará com a 

propriedade do bem em definitivo, devendo assim adimplir sua parte no 

contrato. DISPOSITIVO. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e 

declaro extinto o processo, por reconhecimento do pedido, nos termos do 

art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, e de consequência, 

consolido a propriedade e a posse plena ao Requerido do veículo descrito 

na inicial, devendo a mesma efetuar o pagamento das parcelas em atraso. 

Ressalto que deve, portanto, o requerido estar ciente de que deverá 

cumprir o contrato de financiamento firmado com o banco requerente. E 

assim, condeno o Requerido no pagamento do valor de todas as 

prestações vencidas acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, 

correção monetária calculada pelo INPC e multa de 2%. Condeno ainda, o 

Requerido no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios do patrono do autor, que arbitro em 20% (vinte por cento) do 

valor da causa, com fundamento nas letras “a,b,c”, do § 3º, do artigo 20, 

do Código de Processo Civil. No entanto, fica suspensa, tendo em vista o 

deferimento de assistência judiciária gratuita à mesma, ficando pois isento 

do pagamento de custas processuais. Assim, fica suspensa a obrigação 

nos termos do art. 12 da Lei 1060/50. Oficie-se à Conta Única 

determinando a localização dos valores depositados a título de purgação 

da mora, a fim de liberação dos mesmos em favor do banco requerente. E 

para tanto, expeça-se o necessário, encaminhando-se a documentação 

que se fizer necessária. Após, expeça-se alvará em favor do banco 

requerente dos valores depositados a título de purga da mora. Assim, 

intime-se o banco requerido para informar os dados bancários do 

autorizado para proceder à expedição de alvará de levantamento, 

consoante determina o artigo 10, parágrafo 5º da Resolução nº 

15/2012/TP. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação. M/Cuiabá, 30 de 

janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-40 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1015724-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1015724-62.2016.8.11.0041 AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos etc. 1. Cite-se a devedora para pagamento do débito, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena de o documento do crédito que 

instrui o pedido converter-se em título executivo judicial (artigo 702 do 

CPC). 2. Consigne-se do mandado que, no caso de pronto pagamento, 
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ficará o devedor dispensado do pagamento de custas processuais. 3. 

Intime-se o Requerente para que deposite o comprovante do pagamento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. M/Cuiabá, 30 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1022002-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - 206339-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIOMAI CAVALCANTE GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1022002-79.2016.8.11.0041 REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: ELIOMAI CAVALCANTE GOMES SENTENÇA Vistos etc. 

Banco Honda S/A propôs Ação de Busca e Apreensão, em face de Elionai 

Cavalcante Gomes, no entanto, requereu, Id 4348593, desistência do feito. 

Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com 

fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Novo Código de Processo Civil. 

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pela parte 

autora. Deixo de oficiar ao DETRAN, tendo em vista, não haver nenhum 

ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições àquele 

órgão. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as cautelas 

de praxe. P. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 30 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000095-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRO RACE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS METALURGICOS LTDA 

- ME (EXECUTADO)

LENDOMAR FERNANDES RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000095-14.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: PRO RACE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

METALURGICOS LTDA - ME, LENDOMAR FERNANDES RODRIGUES 

Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Tendo em vista que é requisito da 

petição inicial o endereço eletrônico da parte autora, consoante determina 

o artigo 319, II do Código de Processo Civil, intime-se o exequente para 

emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. II – Após o cumprimento do 

item anterior, certifique a Secretaria, e cumpra o determinado a seguir: 

Citem-se os executados para pagarem a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. Fixo desde já, honorários 

em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 827 do Código 

de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento integral no prazo de 

três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à metade, consoante os 

termos do parágrafo único do artigo 827, do Código de Processo Civil. 

Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. III – 

Intime-se o exequente para que deposite o comprovante de pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias, para 

cumprimento do mandado. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 31 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de 

Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1000107-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YOKO NISHIMOTO DA SILVA (EXECUTADO)

GISELLE TAQUES DA SILVA (EXECUTADO)

NILTON DE MORAIS SOARES (EXECUTADO)

CLEUDEMAR ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1000107-28.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: FLEXCOL INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REVESTIMENTOS 

LTDA - ME, NILTON DE MORAIS SOARES, GISELLE TAQUES DA SILVA, 

CLEUDEMAR ALVES DA SILVA, YOKO NISHIMOTO DA SILVA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os executados para pagarem a dívida 

em 03 (três) dias, consoante se depreende o comando do artigo 829 do 

Código de Processo Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 

916 do mesmo Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via 

do mandado, deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos 

bens quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. AT/Cuiabá, 

31 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-159 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022234-91.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - 0009708-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCILENE NEVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 
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ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1022234-91.2016.8.11.0041 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: JUCILENE NEVES DA SILVA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA 

Vistos etc. 1. Cite-se o executado para pagar a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 

Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do mesmo 

Códex. 2. Não havendo pagamento, munido da segunda via do mandado, 

deve o senhor Oficial de Justiça efetuar a penhora em tantos bens 

quantos bastem e sejam necessários ao pagamento do principal e 

acessório, bem como proceder à avaliação do bem penhorado, efetuando 

a intimação da penhora, nos moldes do parágrafo primeiro do artigo 829 do 

Código de Processo Civil. 3. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Código de Processo Civil. 4. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Código de Processo Civil. Bem ainda, se houver o pagamento 

integral no prazo de três dias, os honorários devidos, serão reduzidos à 

metade, consoante os termos do parágrafo único do artigo 827, do Código 

de Processo Civil. 5. Intime-se o exequente para que deposite o 

comprovante de pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no 

prazo de 5 (cinco) dias, para cumprimento do mandado. 6. Defiro somente 

o "caput" do artigo 212 do Código de Processo Civil. Cumpra-se a presente 

decisão, servindo a cópia como mandado, nos termos da sugestão 

constante do item 2.9.1 do processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. M/Cuiabá, 

30 de janeiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta 

Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1022643-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - 0012406-S/MT (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - 0012410-S/MT (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - 12411-A/MT (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - 0017154-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CALEBE VIEIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA OAB - 0004654-A/MT 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1022643-67.2016.8.11.0041 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CALEBE VIEIRA DOS SANTOS Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça ao requerido, perfilho do 

entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação 

do estado de hipossuficiência. Assim, defiro o pedido de gratuidade da 

justiça ao requerido. II – Ante a manifestação do requerido (id: 4708637), 

constata-se que este efetuou o pagamento débito, assim, defiro o pedido 

de purga da mora. Com o comprovante (id: 4708831), defiro o pedido de 

restituição do veículo ao requerido, para tanto, deverá ser expedido 

Mandado de Restituição do veículo, ficando desde já autorizado o 

cumprimento do mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. Em seguida, 

intime-se o requerente para que se manifeste sobre o valor depositado, no 

prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação. AT/Cuiabá, 02 de fevereiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1023511-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTOES S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NIETO MOYA OAB - 235738-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. ALVES DE OLIVEIRA LOCACAO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1023511-45.2016.8.11.0041 AUTOR: BANCO BRADESCO CARTOES S/A 

RÉU: L. F. ALVES DE OLIVEIRA LOCACAO - ME DECISÃO 

INTERLOCUTÓRIA Vistos etc. Diante do pedido da parte autora, vindo na 

exordial, bem ainda, tendo em vista as inovações trazidas pelo Código de 

Processo Civil, que determinam a tentativa de terminar os litígios mediante 

concessões mútuas, consoante dispõe seu artigo 139, inciso V, designo 

audiência de conciliação, para o dia 16/03/2017 às 14:30 horas, para 

tentativa de conciliação nos presentes autos, devendo as partes, 

comparecerem à audiência munidas de proposta de solução amigável. E 

para tanto, intimem-se as partes, devendo a parte requerida ser intimada 

pelo correio. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. M/Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro 

Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE CUIABÁ

Processo Número: 1001561-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - 0014258-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO 24 DE DEZEMBRO LTDA - ME (RÉU)

HORACIO SADAO SUMIOSHI (RÉU)

RODRIGO KENJI SUMIOSHI (RÉU)

ELIENAI ALMEIDA RODRIGUES SUMIOSHI (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Numero do Processo: 

1001561-43.2017.8.11.0041 AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

SUPERMERCADO 24 DE DEZEMBRO LTDA - ME, HORACIO SADAO 

SUMIOSHI, ELIENAI ALMEIDA RODRIGUES SUMIOSHI, RODRIGO KENJI 

SUMIOSHI DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos e etc. Diante do pedido da 

parte autora, vindo na exordial, bem ainda, tendo em vista as inovações 

trazidas pelo Código de Processo Civil, que determinam a tentativa de 

terminar os litígios mediante concessões mútuas, consoante dispõe seu 

artigo 139, inciso V, designo audiência de conciliação, para o dia 

16/03/2017 às 15:30 horas, para tentativa de conciliação nos presentes 

autos, devendo as partes, comparecerem à audiência munidas de 

proposta de solução amigável. E para tanto, intimem-se as partes. 

M/Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada em Direito Bancario

Intimação Classe: CNJ-181 4ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO 

BANCÁRIO DE CUIABÁ

Processo Número: 1015512-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - 0209551-A/SP (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - 0015729-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEIA PANTAROTO MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Número do Processo: 

1 0 1 5 5 1 2 - 4 1 . 2 0 1 6 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SIDNEIA 

PANTAROTO MAGALHAES Sentença Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Sidneia Pantaroto Magalhães, no entanto, requereu desistência 

do feito (id: 4303641). Em consequência, JULGO EXTINTA A LIDE sem 

resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do artigo 485, do Código de 

Processo Civil. Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas 

pela parte autora. Deixo de oficiar ao DETRAN e aos órgãos de proteção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 105 de 498



ao crédito, tendo em vista, não haver nenhum ofício expedido por este 

juízo solicitando a inclusão de restrições àqueles órgãos. Ante a renúncia 

ao prazo recursal, dê-se baixa no distribuidor e arquivem-se os autos com 

as cautelas de praxe. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. P. R. I. Cumpra-se AT/Cuiabá, 31 de janeiro de 2017. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito 

Bancario

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 758765 Nr: 11024-02.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME ARAÚJO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BONSUCESSO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:2540 - RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA LUIZA DE ARAÚJO 

LEMOS - OAB:122249/RJ

 CERTIFICO que o recurso de apelação de fls. 74/97, interposto pela parte 

autora foi protocolizado tempestivamente sendo a mesma beneficiária da 

justiça gratuita.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte requerida/apelada se manifestar sobre o 

Recurso de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 764174 Nr: 16808-57.2012.811.0041

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S DE PAULA CONFECÇÕES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - 

OAB:12.131 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO - OAB:14.258-A

 CERTIFICO que o recurso de apelação de fls. 84/88, bem como o preparo 

foram protocolizados tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para a parte apelada se manifestar sobre o Recurso 

de Apelação, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 343284 Nr: 13639-04.2008.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FURTADO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - 

OAB:12.642/MT, ROSÂNGELA DA ROSA CORRÊA - OAB:30.820/ RS, 

SABRINA CAMARGO DE OLIVEIRA MARTIN - OAB:55.893 RS, SUE 

ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que até a presente data não consta a Devolução de 

correspondência permanecendo os autos paralisados, impulsiono os 

autos para reencaminhá-los ao correio a fim de intimar a parte requerente, 

pessoalmente, para, no prazo de 05( cinco)dias, dar andamento ao feito, 

sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 775693 Nr: 28954-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO EDUARDO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que os valores encartados aos são insuficientes , 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para COMPLEMENTAR o 

deposito das diligências para condução do Oficial de Justiça comprovando 

nos autos do depósito da referida diligência de acordo com a tabela de 

diligências contida no site do SINDOJUS , no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento, nos termos do art.485, III §1º do NCPC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 266082 Nr: 23841-11.2006.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAQUELINE MARIA MIRANDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT, SANDRO LUIS CLEMENTE - OAB:7024/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição encartada aos autos (27/10/2016)requer de 

dilação de prazo (30 dias)cujo o lapso temporal já decorreu há um 

determinado tempo, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 761643 Nr: 14122-92.2012.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8194-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:5871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls. 129

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1082487 Nr: 2706-88.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE FERREIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8.231/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Certifico que a Contestação de fls. 41/72, apresentada nos presentes 

autos, foi protocolizada tempestivamente.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora se manifestar sobre a 

Contestação juntada nos presentes autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 771356 Nr: 24422-16.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROENÇA & PROENÇA LTDA - ME, ETAIR 

GIOVANE PAES DE PROENÇA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a petição ( protocolo 09/11/2016) encartada aos autos 

requer de dilação de prazo (30 dias)cujo o lapso temporal já decorreu há 

um determinado tempo, impulsiono os autos para expedição de matéria 

para a imprensa a fim de intimar a parte autora para manifestar no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 446505 Nr: 20804-34.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPERFRIG - DISTRIBUIDORA DE CARNES E 

DERIVADOS LTDA, IVETE DIAS DA SILVA, ARISTEU RODRIGUES DA 

SILVA, BALMIS ANTÔNIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls 

75/76

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 818535 Nr: 24874-89.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOACIR MARCELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:OAB/SP 

192.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que a parte autora encartou cópia do comprovante de 

pagamento de diligência ás fls 39, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora novamente sob pena de impossibilitar o cumprimento do ato, para 

juntar o comprovante do depósito de diligência ORIGINAL para condução 

do Oficial de Justiça, CUMPRINDO AS DETERMINAÇÕES do art. 1º da 

Portaria 64/2013/DF, no prazo de 05 (cinco) dias.

 “Determinar que a comprovação do pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça, seja realizada somente por meio de recibo original 

emitido diretamente pelo caixa do Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, 

VEDADA a apresentação de segunda via, de comprovantes de depósitos 

efetuados por meio de envelopes, bem como de comprovantes de 

depósitos/transferências realizados on-line.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826046 Nr: 32001-78.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls.131

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada/embargante a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826048 Nr: 32003-48.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANILO DE BRITO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIS C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560 / MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls.131.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada/autora a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 826041 Nr: 31998-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JJBS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:9.297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 5.308/A

 CERTIFICO que, o recurso de apelação apresentado nos presentes autos 

foi protocolizado tempestivamente. CERTIFICO AINDA, que a parte no ato 

de interposição do recurso, comprovou o pagamento do preparo, 

conforme documentos juntados às fls127.

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte apelada/autora a apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, dentro do prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1091623 Nr: 6853-60.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPOS VEÍCULOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls 40, 

sob pena de extinção nos termos do art 485 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1069179 Nr: 55050-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO AZAMBUJA REINALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A/MT, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 
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prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls 

37/38

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1063725 Nr: 52633-57.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:OAB/MT 17.196-A, JULIANA DE OLIVEIRA 

MOURA - OAB:20.379O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de Justiça de fls 

43/45

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1014563 Nr: 29546-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:265023

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que não logrei exito em localizar o agravo de instrumento 

anunciado pela parte autora, e não constar nos autos o protocolo a fim de 

aferir o tríduo legal do art.1.018 NCPC, constando os autos paralisados 

desde agosto2015, impulsiono os autos para expedição de matéria para a 

imprensa a fim de intmar a parte autora a depositar diligência para 

condução do Oficial de Justiça , comprovando nos autos do depósito da 

referida diligencia de acordo com a tabela de diligências contida no site do 

SINDOJUS , no prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o art. 1º 

da Portaria 64/2013/DF (3/9/2013),sob pena de IMPOSSIBILITAR o 

cumprimento do ato e a consequente extinção e arquivamento, nos termos 

do art.485, III §1º do NCPC. “Determinar que a comprovação do pagamento 

das diligências dos Oficiais de Justiça, seja realizada somente por meio de 

recibo original emitido diretamente pelo caixa do Banco do Brasil, ou caixa 

eletrônico,VEDADA a apresentação de segunda via, de comprovantes de 

depósitos efetuados por meio de envelopes, bem como de comprovantes 

de depósitos/TRANSFERÊNCIAS realizados on-line.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 751309 Nr: 3056-18.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. J. B. S. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, 

JOÃO DO CARMO, DANILO DE BRITO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVARO C. N. 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 10.932-E, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia em conformidade com o art. 1º da Portaria 

64/2013/DF (3/9/2013), de acordo com a tabela de diligências contida no 

site do SINDOJUS , no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e 

arquivamento, nos termos do art.485, III §1º

 “Determinar que a comprovação do pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça, seja realizada somente por meio de recibo original 

emitido diretamente pelo caixa do Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, 

vedada a apresentação de segunda via, de comprovantes de depósitos 

efetuados por meio de envelopes, bem como de comprovantes de 

depósitos/transferências realizados on-line.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 73562 Nr: 3893-64.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADJAIR ANATALIO SAMPAIO, LENIR FATIMA 

DE BARROS SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL - 

OAB:2.838 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVIDES ATAÍDIO 

GONÇALVES - OAB:13.440-A

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de 

intimar o advogado da parte requerida para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias quanto a devolução de correspondência no qual informa que 

"não existe o nº " devendo atualizar o endereço com os dados suficientes 

para seu cumprimento sob pena de considerar o ato eficaz nos termos do 

art.274 parágrafo único.do NCPC.

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1089614 Nr: 6034-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Popular->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALONSO ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO JOAQUIM MOARES RODRIGUES 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY DE SOUZA GONÇALVES - 

OAB:12133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Analisando detidamente o recurso de apelação interposto pelo requerente, 

verifico que as questões suscitadas são as mesmas abordadas na inicial, 

motivo pelo qual, deixo de exercer o juízo de retratação, previsto no art. 

331, parte final, do Novo Código de Processo Civil.

Cite-se o requerido para responder ao recurso, conforme previsto no §1º, 

do mencionado artigo.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2017.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito

 Vara Esp. de Ação Civil Pública e Ação Popular

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019813-31.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEINY LETICIA DA CRUZ OAB - 22051-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDINEIA JOAQUINA DA ROCHA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):
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ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1019813-31.2016.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO BATISTA 

DOS SANTOS REQUERIDO: CIDINEIA JOAQUINA DA ROCHA Vistos etc. 

Indefiro, por ora o pedido formulado em audiência, onde se requer a 

realização da citação do requerido por edital. Sabe-se que a citação por 

edital é medida excepcional, sendo esta alternativa utilizada, tão-somente, 

após serem esgotadas as possibilidades de localização da parte 

requerida. Diante do exposto, determino que, se promovam buscas, junto 

ao sistemas conveniados, visando a obtenção de informações, em relação 

ao endereço da representante legal do requerido, Cidineia Joaquina da 

Rocha, filha de Maria de Arruda Rocha. Os autos permanecerão em 

gabinete até que a informação do endereço do requerido seja informada a 

este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). 

Como medida de celeridade, designo audiência de conciliação, para o dia 

13 de março de 2017 às 08:30 horas, a ser presidida pelo ilustre 

Conciliador, desta Vara Judicial. Intime-se o autor, por meio de sua culta 

advogada. Cite-se. Notifique-se o digno Ministério Público. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 13 de Janeiro de 2017. Gilperes Fernandes da Silva Juiz de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-58 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001403-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOAQUIM DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY GOMES DA COSTA OAB - 0015934-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POLIANA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Intimar a PARTE AUTORA, nos 

termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das Normas 

Gerais de Corregedoria – CNGC, para efetuar o pagamento da diligência 

do Sr. oficial de justiça Tabela 1, PARA o cumprimento do mandado de 

citação, informando que a conta corrente nº 14239-5, Agência 3834-2, 

Banco do Brasil, e os valores devem ser consultados no site 

www.aojuc.com, devendo apresentar o comprovante ORIGINAL deste, 

ressaltando que conforme Portaria 64/2013/DF, NÃO será aceito 

comprovante oriundo de depósito em caixa eletrônico por meio de 

envelope, fotocópia, via fax ou segunda via, bem como as transações 

efetuadas on-line, como por exemplo transferência on-line. Cuiabá, 2 de 

fevereiro de 2017. TATIANE BEZERRA BONA Analista Judiciário(a) Sede 

do Juízo e Informações: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn - 

D - Bairro: Centro Político Administrativo - Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78049905 - Fone: (65) 3648-6446/ 6445

Intimação Classe: CNJ-39 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022808-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOLINDO DE MOURA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ACY GOMES DE MOURA OAB - 0020565-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AICIR GOMES DE MOURA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Numero do 

Processo: 1022808-17.2016.8.11.0041 REQUERENTE: DEOLINDO DE 

MOURA INVENTARIADO: AICIR GOMES DE MOURA Vistos etc. Intime-se o 

ilustre subscritor da peça exordial, para emenda-la, em 15 (quinze) dias, 

colacionando aos autos cópia da sentença da ação de inventário, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 2017. 

Gilperes Fernandes da Silva Juiz de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-1295 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017327-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO DE BORGES GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR OAB - 0007215-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1017327-73.2016.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS ANTONIO DE 

BORGES GARCIA Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, 

interposto perante este juízo por Carlos Antonio de Borges Garcia, 

devidamente qualificado nos autos. Afirma o requerente que tramita 

perante o Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, inventário administrativo, 

objetivando à partilha dos bens deixados por José Garcia Neto. Busca o 

requerente, na qualidade de inventariante, autorização judicial, para 

alienação de três imóveis, relacionados na inicial, sob à alegação de 

necessidade de “...regularizar a questão tributária do espólio...”. 

Verifica-se que com a inicial, não há comprovação do valor necessário 

para a mencionada regularização da questão tributária, valor venal dos 

três imóveis que se pretende alienar, bem como, discriminação de quais os 

bens que compõem o espólio. O deferimento do pedido inicial de venda 

dos imóveis, poderia caracterizar o esvaziamento do acervo ou mesmo, 

caso estes sejam os únicos bens do autor da herança, representar a 

extinção do inventário extrajudicial, em tramitação. Diante do exposto e de 

tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, 

por falta de amparo legal. Transitada em julgado esta decisão, 

procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2016. Angela Regina Gama da Silveira 

Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-98 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019763-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. (REQUERENTE)

I. F. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO OAB - 

0011854-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019763-05.2016.8.11.0041 REQUERENTE: IRIS FERNANDO DA SILVA, 

FABIANE FERREIRA DIAMANTINO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Divórcio Consensual, proposta por Iris Fernando da Silva e Fabiane 

Ferreira Diamantino Silva, ambos devidamente qualificados nos autos. Com 

a inicial vieram os documentos necessários, dentre eles, a cópia da 

certidão de casamento, demonstrando que há vínculo conjugal para ser 

dissolvido entre os divorciandos. Comprovam os requerentes que, 

contraíram matrimônio, em 28 de julho de 2000 e informam que se 

encontram separados de fato. Afirmam, que o casal adquiriu bens, na 

constância da união e que os requerentes tiveram dois filhos. Pretende a 

divorcianda voltar a usar o nome de solteira. Instado a se pronunciar o 

digno Ministério Público opinou, favoravelmente, ao deferimento do pedido 

inicial. É o breve relatório D E C I D O. Cuida-se de Ação de Divórcio 

Consensual, proposta por Iris Fernando da Silva e Fabiane Ferreira 

Diamantino Silva, ambos devidamente qualificados nos autos. A presente 

ação visa à decretação do divórcio dos requerentes que se encontram 

separados de fato, não importando mais a aferição de lapso temporal, nos 

termos da alteração estabelecida pela Emenda Constitucional nº 66/2010. 

Comprovaram os requerentes a aquisição do veículo descrito na inicial. 

Além disso, comprovaram os requerentes a aquisição dos direitos sobre o 
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bem imóvel descrito na inicial, através de contrato particular. As partes 

firmaram um acordo sobre a guarda compartilhada, alimentos e partilha do 

veículo, bem como, dos direitos decorrentes do bem imóvel. Diante do 

exposto e tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

inicial e DECRETO O DIVÓRCIO de IRIS FERNANDO DA SILVA e FABIANE 

FERREIRA DIAMANTINO SILVA, com fundamento nos arts. 226, § 6º da 

Constituição da República, alterado pela EC 66/2010 e 487, inciso I do CPC, 

declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens. Ante o acordo celebrado, sobre a guarda 

compartilhada, alimentos, bem como, quanto à partilha do automóvel e dos 

direitos adquiridos sobre o bem imóvel descrito na inicial, HOMOLOGO-O 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro no art. 487, III, 

letra “b” do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 17 da Lei nº 

6.515/77, defiro o requerimento, para que, a divorcianda, volte a usar o 

nome de solteira: FABIANE FERREIRA DIAMANTINO. Transitada em julgado, 

expeça-se o necessário e, após as formalidades legais e baixas devidas, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. Custas 

já recolhidas. P. R. I. C. Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2016. Angela 

Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019554-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEY BELLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thompson José de Oliveira OAB - 11752-O/MT (ADVOGADO)

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - 10151-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA BELLATO (REQUERIDO)

IRIS CLEMENTE DE OLIVEIRA BELLATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019554-36.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ROSENEY BELLATO 

REQUERIDO: GABRIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA BELLATO, IRIS CLEMENTE 

DE OLIVEIRA BELLATO Vistos etc. Trata-se de Ação Consensual de 

Reconhecimento de União Estável post mortem, requerida perante este 

Juízo por Roseney Bellatto, Gabriel Clemente de Oliveira Bellato e Iris 

Clemente de Oliveira Bellato, todos devidamente qualificados nos autos. 

Busca a primeira requerente o reconhecimento judicial que conviveu em 

união estável como o falecido Enéas, bem como, ser nomeada como 

inventariante no inventário extrajudicial. Além disso, pretende a autora ser 

autorizada judicialmente, para movimentação da conta bancária deixada 

pelo falecido. Não há como prosperar o pedido de nomeação da 

requerente como inventariante, em ação de inventário que não tramita 

perante esta ação. Relativamente ao pedido de autorização judicial para 

movimentação de conta bancária, deve ser manejado em ação autônoma. 

Verificam-se dos documentos que instruem a inicial, que o estado civil da 

autora e do de cujus é solteiro, portanto, sem impedimento para contrair 

matrimônio. Os únicos sucessores são os requeridos. Alega a requerente 

que conviveu com o falecido Enéas Clemente de Oliveira, desde o ano de 

1990, de forma pública e contínua, como se casados fossem, tendo com 

ele dois filhos, até que, em 29 de outubro de 2016, este veio a falecer. Os 

documentos trazidos à colação especialmente a concordância dos únicos 

sucessores do falecido, comprovaram a convivência, levando ao 

reconhecimento de que, os conviventes se outorgaram, mutuamente, 

direitos e deveres, tais como, respeito, consideração, assistência moral e 

material. Diante do exposto, com fulcro no art. 226, § 3º da Constituição da 

República e arts. 1723 e seguintes do Código Civil, DECLARO a 

convivência em UNIÃO ESTÁVEL de ROSENEY BELLATO e ENÉAS 

CLEMENTE DE OLIVEIRA, ocorrida entre o ano de 1990 a 29 de outubro de 

2016, para que operem seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, procedam-se as baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação. Custas já recolhidas. 

P.R.I. C. Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2016. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019554-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENEY BELLATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANETE FATIMA DO AMARAL OAB - 10151-O/MT (ADVOGADO)

Thompson José de Oliveira OAB - 11752-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA BELLATO (REQUERIDO)

IRIS CLEMENTE DE OLIVEIRA BELLATO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1019554-36.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ROSENEY BELLATO 

REQUERIDO: GABRIEL CLEMENTE DE OLIVEIRA BELLATO, IRIS CLEMENTE 

DE OLIVEIRA BELLATO Vistos etc. Trata-se de Ação Consensual de 

Reconhecimento de União Estável post mortem, requerida perante este 

Juízo por Roseney Bellatto, Gabriel Clemente de Oliveira Bellato e Iris 

Clemente de Oliveira Bellato, todos devidamente qualificados nos autos. 

Busca a primeira requerente o reconhecimento judicial que conviveu em 

união estável como o falecido Enéas, bem como, ser nomeada como 

inventariante no inventário extrajudicial. Além disso, pretende a autora ser 

autorizada judicialmente, para movimentação da conta bancária deixada 

pelo falecido. Não há como prosperar o pedido de nomeação da 

requerente como inventariante, em ação de inventário que não tramita 

perante esta ação. Relativamente ao pedido de autorização judicial para 

movimentação de conta bancária, deve ser manejado em ação autônoma. 

Verificam-se dos documentos que instruem a inicial, que o estado civil da 

autora e do de cujus é solteiro, portanto, sem impedimento para contrair 

matrimônio. Os únicos sucessores são os requeridos. Alega a requerente 

que conviveu com o falecido Enéas Clemente de Oliveira, desde o ano de 

1990, de forma pública e contínua, como se casados fossem, tendo com 

ele dois filhos, até que, em 29 de outubro de 2016, este veio a falecer. Os 

documentos trazidos à colação especialmente a concordância dos únicos 

sucessores do falecido, comprovaram a convivência, levando ao 

reconhecimento de que, os conviventes se outorgaram, mutuamente, 

direitos e deveres, tais como, respeito, consideração, assistência moral e 

material. Diante do exposto, com fulcro no art. 226, § 3º da Constituição da 

República e arts. 1723 e seguintes do Código Civil, DECLARO a 

convivência em UNIÃO ESTÁVEL de ROSENEY BELLATO e ENÉAS 

CLEMENTE DE OLIVEIRA, ocorrida entre o ano de 1990 a 29 de outubro de 

2016, para que operem seus jurídicos e legais efeitos. Transitada em 

julgado, procedam-se as baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação. Custas já recolhidas. 

P.R.I. C. Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2016. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de 

Família e Sucessões

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021911-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DE FATIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - 0006707-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAMAR RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

ELKY RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021911-86.2016.8.11.0041 REQUERENTE: LEILA DE FATIMA RIBEIRO 

REQUERIDO: MIRIAMAR RIBEIRO DA SILVA, ELKY RIBEIRO DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável post 

mortem, requerida perante este Juízo por Leila de Fátima Ribeiro, em 

desfavor de Miriamar Ribeiro da Silva e Elki Ribeiro da Silva, na qualidade 

de sucessoras do falecido Santilo Constancio da Silva, todos devidamente 

qualificados. Afirma a requerente que, embora a união estável com o 

falecido já tenha se efetivado por escritura pública, conforme se verifica 

do evento nº 4304214, necessário se faz, também, o reconhecimento 
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judicial, por exigência do MTPREV, diante do que se verifica do ofício nº 

1541/GPEN/MTPREV/2016, constante do evento nº 4304217. As 

requeridas compareceram aos autos em manifestação constante do 

evento nº 4325831 e, concordaram com o pedido inicial. Alega a autora 

que conviveu com o falecido Santilo Constancio da Silva, desde o ano de 

1983, de forma pública e contínua, como se casados fossem, até que em 

20 de outubro de 2016, data de seu passamento. Verifica-se dos 

documentos que acompanharam a inicial que a requerente e o falecido 

eram solteiros, portanto, sem impedimento para contrair matrimônio. Diante 

do exposto, com fulcro no art. 226, § 3º da Constituição da República e 

arts. 1723 e seguintes do Código Civil, DECLARO a convivência em UNIÃO 

ESTÁVEL de Leila de Fátima Ribeiro e Satilo Constancio da Silva, ocorrida 

entre o ano de 1983 a 20 de outubro de 2016, para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, procedam-se as baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2016. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito Titular 

da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021911-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILA DE FATIMA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - 0006707-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAMAR RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

ELKY RIBEIRO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1021911-86.2016.8.11.0041 REQUERENTE: LEILA DE FATIMA RIBEIRO 

REQUERIDO: MIRIAMAR RIBEIRO DA SILVA, ELKY RIBEIRO DA SILVA 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Reconhecimento de União Estável post 

mortem, requerida perante este Juízo por Leila de Fátima Ribeiro, em 

desfavor de Miriamar Ribeiro da Silva e Elki Ribeiro da Silva, na qualidade 

de sucessoras do falecido Santilo Constancio da Silva, todos devidamente 

qualificados. Afirma a requerente que, embora a união estável com o 

falecido já tenha se efetivado por escritura pública, conforme se verifica 

do evento nº 4304214, necessário se faz, também, o reconhecimento 

judicial, por exigência do MTPREV, diante do que se verifica do ofício nº 

1541/GPEN/MTPREV/2016, constante do evento nº 4304217. As 

requeridas compareceram aos autos em manifestação constante do 

evento nº 4325831 e, concordaram com o pedido inicial. Alega a autora 

que conviveu com o falecido Santilo Constancio da Silva, desde o ano de 

1983, de forma pública e contínua, como se casados fossem, até que em 

20 de outubro de 2016, data de seu passamento. Verifica-se dos 

documentos que acompanharam a inicial que a requerente e o falecido 

eram solteiros, portanto, sem impedimento para contrair matrimônio. Diante 

do exposto, com fulcro no art. 226, § 3º da Constituição da República e 

arts. 1723 e seguintes do Código Civil, DECLARO a convivência em UNIÃO 

ESTÁVEL de Leila de Fátima Ribeiro e Satilo Constancio da Silva, ocorrida 

entre o ano de 1983 a 20 de outubro de 2016, para que operem seus 

jurídicos e legais efeitos. Transitada em julgado, procedam-se as baixas e 

anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I. C. Cuiabá-MT, 09 de dezembro de 2016. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Juíza de Direito Titular 

da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 989729 Nr: 18405-56.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAM, SGM, IGM, ERGM, SAM, BGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRGM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

art. 487, I do Código de Processo Civil. Via de consequência, determino 

que seja expedido o competente alvará, em favor de SANDRO ALEX 

MOTA, devidamente qualificados nos autos, para transferência do valor 

depositado em juízo (fls. 64/65), para a conta do requerente, a ser 

informada nos autos no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se, através de 

seu ilustre patrono. Além disso, deverão ser expedidos os competentes 

alvarás, em nome do requerente, objetivando o levantamento dos valores 

depositados e seus rendimentos legais, junto ao Banco do Brasil e Banco 

Santander (fls. 17/17vº) e, Banco Sicoob Cooperte (fls. 21/24). Transitada 

em julgado esta decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, 

arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação.Sem 

custas. P.R.I.C.Cuiabá-MT, 01/fevereiro/2017.Gilperes Fernandes da 

SilvaJuiz de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 382214 Nr: 17825-36.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YYCA, FACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:11665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB: 16.638, VINICIUS RAMOS BARBOSA - OAB:13913/MT

 Autos 382214

Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls.166/168, uma vez que, a presente ação 

encontra-se sentenciada conforme se vê de fls.158.

Após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os 

presentes autos, independentemente de nova determinação.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2016.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez

 Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1173628 Nr: 41580-45.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFMF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT, VALÉRIA CASTILHO MINHOZ VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO dos advogados do polo ativo para providenciarem o 

pagamento da diligência para expedição do Mandado de Citação e 

Intimação da audiência de tentativa de conciliação designada para dia 

04/04/2017, às 15:30 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 898530 Nr: 28744-11.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDAP, ACDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE ARAUJO JUNIOR - 

OAB:267.547 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerente a manifestar 

requerendo o que entender de direito, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 248298 Nr: 15814-39.2006.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO NORBERTO ALMEIDA 

BRITO - OAB:3688/MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, 

UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerente para 

manifestar nos autos, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1060118 Nr: 51134-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TFS, DCF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDCDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUTO B. CASTRO PASSARE - 

OAB:6199/MT, NPJ - UNIC PANTANAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerente a manifestar 

acerca do retorno dos ofícios acostados aos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 346330 Nr: 16468-55.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVAF, MAF, GDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:8994-A, SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA - OAB:6499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerente para 

manifestar, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1022405 Nr: 33097-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KSK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSKK, AKES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA DE CASTRO 

BORGES REIS - OAB:18866, IONE FILOMENA DOS SANTOS - 

OAB:21956/O/MT, JOÃO PAULO MORESCHI - OAB:11686/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerida para que se 

manifeste acerca da determinação contida na decisão de fls. 90, dentro do 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1010320 Nr: 27718-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI SOARES MIRANDA - 

OAB:MT 15123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 27718-4.2015 – Código 1010320

 Vistos.

 Considerando as informações acostadas às fls. 51/52, e a gravidade do 

estado de saúde do interditando, determino que seja realizado um estudo 

social do caso, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Em consonância com o parecer Ministerial de fl. 68, defiro os 

requerimentos de fls. 51/52.

 Destituo a curadora provisória constituída à fl. 32 e nomeio como 

curadora provisória ao requerido, sua mãe, senhora Sebastiana Freitas 

Ribeiro, que deverá comparecer para assinar o termo de compromisso e 

retirar o alvará.

 Em virtude das divergências familiares com relação ao plano de saúde do 

requerido, considerando que a titular do plano é a autora (destituída nesta 

decisão), e que a atual curadora é a genitora do interditando, com vistas a 

garantir a plena cobertura dos tratamentos médicos do requerido, 

expeça-se ofício à empresa UNIMED (fl. 67), a fim de que a mesma, em 

sendo possível, independente da manifestação/consentimento da titular do 

plano de saúde, Sra. Rosângela de Abreu Fernandes, da qual o 

interditando é dependente, proceda com a migração do requerido para um 

plano individual, na condição de titular, e com as mesmas coberturas 

atuais às contratadas, a fim de que a curadora possa administrá-lo (o 

ofício deverá ser acompanhado com uma cópia desta decisão, bem como, 

cópia dos documentos de fls. 55 e 67, e ainda, dos telefones de contato 

da atual curadora (65) 3365-9525; (65) 99225-0526).

 As faturas mensais do plano de saúde deverão ser encaminhadas para o 

endereço apresentado à fl. 55.

 Intime-se a autora para que devolva nesta Secretaria o alvará de curatela 

provisória, e, caso queira, manifestar sobre a petição de fls. 51/52, no 

prazo legal.

 Intimem-se.

 Cumpra-se em caráter de urgência.

 Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2017.

 Gilperes Fernandes da Silva

 Juiz de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 983652 Nr: 15643-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA DE SOUZA MATOS, CLAUDEMIRA MATOS 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, NPJ-UFMT - OAB:6274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerente para 

manifestar acerca da resposta ao ofício acostada aos autos, dentro do 

prazo legal. Sem mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 747949 Nr: 45227-24.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGNALDO DE SOUZA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILEIDE MARIA MAIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIANO BELLÃO 

GIMENEZ - OAB:6014

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e do Provimento 56/2007 da CNGC, 

impulsiono os autos para fins de intimar a parte requerente a se manifestar 

acerca da devolução do mandado de citação e do mandado de intimação 

ao inquilino acostado aos autos, dentro do prazo legal.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-112 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

CUIABÁ
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Processo Número: 1018871-96.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL MARQUES NETO (REQUERENTE)

ELLEN KRISTINY MARIA KLAUK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO OAB - 0016445-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL MARQUES NETO (REQUERIDO)

ELLEN KRISTINY MARIA KLAUK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO JUÍZO DA 4.ª VARA 

D E  F A M Í L I A  E  S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á 

____________________________________________________________

________________________ MANDADO DE INTIMAÇÃO PROCESSO: 

1018871-96.2016.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ELLEN KRISTINY 

MARIA KLAUK Endereço: RUA I, 133, Ed. Reserva Nature, RESIDENCIAL 

DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-322 Nome: MIGUEL MARQUES 

NETO Endereço: RUA MALAIA, 180, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78070-250 PARTE REQUERIDA: Nome: ELLEN KRISTINY MARIA 

KLAUK Endereço: RUA I, 133, Ed. Reserva Nature, RESIDENCIAL 

DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 78049-322 Endereço: RUA I, 133, Ed. 

Reserva Nature, RESIDENCIAL DESPRAIADO, CUIABÁ - MT - CEP: 

78049-322 Nome: MIGUEL MARQUES NETO Endereço: RUA MALAIA, 180, 

JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-250 Endereço: RUA 

MALAIA, 180, JARDIM SHANGRI-LÁ, CUIABÁ - MT - CEP: 78070-250 

INTIMANDO: requerente FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DE VOSSA 

SENHORIA, acima qualificada, para tomar ciência do DESPACHO/DECISÃO 

p r o l a t a d o  n e s t e  p r o c e s s o .  D E C I S Ã O :  P r o c e s s o  n . 

1018871-96.2016.8.11.0041. Ação: Declaratória de Reconhecimento e 

Dissolução de União Estável c/c Partilha, Guarda e Alimentos. Vistos, etc... 

Informações (anexadas) prestadas nesta data ao e. TJMT, em face da 

solicitação referente ao RAI 1003992-13.2016.8.11.0000 - PJE. Assim 

sendo, e, indeferido o pedido de liminar, (Id 4669289), mantenho a decisão 

recorrida, indeferimento do pedido de justiça gratuita, por seus próprios 

fundamentos. Outrossim, oportunizo aos Requerentes o 

recolhimento/pagamento das custas/taxas processuais, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção/arquivamento. Às providências. 

Intimem-se. Assinado eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA 

SILVA http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 

ID do documento: 4732858 17020215511943400000004692393. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,2 de fevereiro de 2017 

______________________________ GESTOR JUDIC IÁRIO 

____________________________________________________________

___________________________ SEDE DO JUÍZO DA 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6000.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 935803 Nr: 52474-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS, GIDC, VCD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDSD, CARLOS EDUARDO CARMONA DE 

AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIM - 

OAB:4.428/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA FILHO - 

OAB:13.685/MT, PAULO ROBERTO DE ALMEIDA SANTOS FILHO - 

OAB:13.685/MT, RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - OAB:9.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Atento ao noticiado e postulado pela atual inventariante às fls. 122/126, 

não há como acolher, ao menos nesta oportunidade, o pedido de 

designação de audiência de conciliação formulado pela ex-inventariante, 

fls. 116, último parágrafo, pois, verifica-se, a priori, a inviabilidade de 

qualquer composição, ausência de predisposição neste sentido, fls. 123, 

penúltimo parágrafo.

 O que, entretanto, não impede eventual acordo extrajudicial pelas partes, 

para fins de homologação, mediante apresentação em Juízo e/ou 

manifestação de todos os interessados pela designação de audiência 

neste sentido (conciliação) de molde a demonstrar a viabilidade de 

composição, art. 139 do CPC.

 Outrossim, ainda atento aos requerimentos de fls. 122/126 da 

inventariante, e, inclusive em observância do contraditório, intime-se a 

ex-inventariante, Rosinha Cirpiano dos Santos, para que manifeste no 

prazo de quinze dias, mormente a fim de que, antes de qualquer medida 

mais drástica, cumpra na íntegra o determinado por este Juízo às fls. 78 e 

103, (decisões não recorridas), no que diz respeito “a entrega dos 

documentos e demais objetos relacionados às fls. 77/77v, para a 

inventariante”. Desta feita, aliás, sob pena de incorrer em crime de 

desobediência, e, sem prejuízo das demais sanções criminais e cíveis, 

inclusive eventual imissão forçada na posse.

 Após, decorrido o prazo fixado, com ou sem atendimento do determinado 

por este Juízo, oportunize a manifestação da inventariante em quinze dias 

e voltem os autos imediatamente conclusos para as demais providências 

relacionadas ao prosseguimento deste inventário, até mesmo em face do 

postulado às fls. 125, itens 4, 5 e 6, e, ainda quanto à viabilidade de 

conversão para arrolamento, mais simplificado, artigos 664 e 665 do 

Código de Processo Civil.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 395367 Nr: 30458-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA 

SOUZA - OAB:19.723/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO SILVA E 

SOUZA - OAB:7216, ELIZABETE DE MAGALHÃES ALMEIDA - 

OAB:13.353

 Vistos, etc...

 Reportando-me ao decidido às fls. 179 e 272 não há como instar a 

empresa Transportadora Expresso Juara Ltda, em recuperação judicial, a 

efetuar o imedito pagamento do valor pretendido pela 

inventariante/herdeira, todavia, é possível acolher o pedido alternativo de 

arrolamento nestes autos do mencionado “crédito trabalhista” para 

viabilizar eventual recebimento futuramente, conforme postulado às fls. 

275, “b”, último parágrafo.

 Outrossim, para que possa ser dado prosseguimento e conclusão a este 

processo intime-se a inventariante a fim de que no prazo de quinze dias 

infirme o valor dos bens/patrimônio inventariado, inclusive em face da 

relação apresentada às fls. 275v, e, em observância ainda dos artigos 

620, IV, “h”, 660 e 664 do CPC, requerendo o que mais de direito. Após, 

voltem os autos imediatamente conclusos.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 53353 Nr: 18733-45.1999.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATBF, FABF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LBVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sady Folch - OAB:114.697 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando o postulado às fls. 114, intime-se a inventariante para que 

tome ciência e manifeste no prazo de quinze dias, inclusive por edital se 

necessário, artigos 256 e 257, sob pena de remoção ou extinção e 

arquivamento.
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 Em seguida, com ou sem manifestação da inventariante, oportunize-se 

ainda a manifestação da peticionária de fls. 114 para que requeira o que 

mais de direito, sob pena de extinção e arquivamento do processo. Após, 

voltem os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1015091 Nr: 29731-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RRJ, RRJ, RRJ, SFJ, RRJ, RRJJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSKRJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONEL BENEDITO FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10.202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Diante da manifestação ministerial de fls. 145/146, intime-se a 

inventariante para que manifeste no prazo de quinze dias, a fim de que 

preste esclarecimentos sobre a “transmissão” do “lote localizado no 

município de Sinop-MT”, bem como: “esclareça sobre a meação do viúvo e 

a cota parte dos demais herdeiros e, ainda, com relação à propriedade 

dos bens declarados como pertecentes ao Espólio”.

 Ressalto, ainda, por oportuno, para que possa ser dado prosseguimento 

e conclusão ao inventário, no mesmo prazo acima fixado, deverá a 

inventariante comprovar a ausência de registro de testamento em nome do 

de cujus, mediante a juntada de certidão neste sentido, nos termos do 

Provimento n. 56/2016 do CNJ.

 Após, havendo interesse de incapaz, art. 178, II, e 698 do CPC, dê-se 

vista ao Ministério Público e voltem os autos conclusos para análise 

quanto ao julgamento/homologação, cumprindo-se o determinado às fls. 

135, primeiro parágrafo. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1116510 Nr: 17246-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASP, FDCSP, FKSP, CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON DA SILVA MARQUES - 

OAB:16877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT, MARCO AURÉLIO ALVES DE SOUZA - OAB:18.201/MT

 .Antes, porém, atento ao postulado às fls. 113, e, em consonância com o 

artigo 78, § 2º do CPC, expeça-se “certidão com inteiro teor das 

expressões ofensivas”, e, coloque à disposição da parte interessada, aos 

fins que entender de direito.Oportuno consignar, ainda, que: “Veda-se aos 

sujeitos do processo o uso de expressões ofensivas – e não apenas 

aquelas que, à luz da lei penal, poderiam ser consideradas injuriosas (cf. 

STJ, REsp 33.654/RS) No mais, considerando o noticiado às fls. 118 

quanto ao encaminhamento/devolução dos documentos ali mencionados, 

e, até em relaçãos àqueles juntados às fls. 118v, intime-se a Requerente 

para que tome ciência, oportunizando manifestação no prazo de quinze 

dias, art. 437, § 1º do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos 

conclusos, para análise inclusive em relação à designação de audiência, 

dilação probatória, até mesmo em face do processo em apenso (código 

1074023). Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1074023 Nr: 57138-91.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FDCSP, FCSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18.201/MT

 Vistos, etc...

 Considerando que a Requerente comprovou ter diligenciado 

administrativamente, sem sucesso, fls. 103/113, com fundamento nos 

artigos 380, II e 438 do CPC, até para que não se cogite de cerceametno 

de defesa, defiro o pedido de fls. 102 da Requerente, ou seja, no que diz 

respeito à expedição de ofício à Direitoria de Sapude da Policia Militar, a fim 

de que, no prazo de dez dias, encaminhem para este Juízo, mediante 

sigilo, “uma cópia do Cadastro de Atendimento ou Ficha de Atendimento de 

ADEMIR SANTANA PIRES e de CÍCERA PEREIRA DOS SANTOS, no caso 

dessa última, em que condição a mesma foi atendida pelo Serviço de 

Saúde da PM, se na condição de associada ou de dependente de Militar”.

 Consigno, ainda, por oportuno, que havendo fatos que respeitem à 

intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das partes ou de terceiros 

(CF 5º X), determino que “quanto a elas, estejam as partes, seus 

procuradores, o MP e os auxiliares da justiça sujeitos aos ditames da lei 

quanto às implicações que decorrem do segredo de justiça, mormente no 

que respeita à extração de cópias e certidões desses documentos”. (in 

Comentário ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior e Rosa Maria 

de Andrade Nery, RT, 2015, pág. 1059).

 Após, mantendo-se o sigilo destes autos, oportunize-se a manifestação 

das partes no prazo de quinze dias e voltem os autos conclusos para 

análise, juntamente com o apenso (código 1116510). Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 770711 Nr: 23745-83.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACDS, EAES, EJDA, RCDA, MRDA, RDADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMIS PIRES DE ANDRADE - 

OAB:8893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Atento ao certificado às fls. 158/159, intime-se a inventariante através de 

seu advogado para que no prazo de cinco dias, esclareça quanto ao 

motivo da juntada da petição denominada como “últimas declarações”, fls. 

155/157, tendo em vista que já houve a prolação de sentença às fls. 

144/144v.

 Não havendo manifestação do advogado, no prazo acima fixado, 

proceda-se o desentranhamento da petição de fls. 155/157, para posterior 

entrega ao advogado subscritor, fls. 157, com as cautelas de estilo, 

certificando, sem renumerar as folhas dos autos, nos termos da CNCG, e, 

em seguida, neste caso, (inércia do avogado) intime-se pessoalmente a 

inventariante para que providencie o necessário ao cumprimento da 

sentença, fls. 144/144v, no prazo de trinta dias.

 Se decorrido o prazo, sem manifestação da inventarainte, ao arquivo, 

com as cautelas de estilo. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 721729 Nr: 17243-65.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDASDS, MSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRACEMA HATSUE NAKANIWA 

ORTIZ - OAB:10.842-MT, JOSE ORTIZ GONSALEZ - OAB:OAB/MT 

4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Antes da análise dos pedidos de fls. 101/102 e 107 e, inclusive, para 

melhor aferir quem figurará no polo passivo desta ação, aguarde-se o 

deslinde dos autos em apenso de código n. 724312.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva
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 Cod. Proc.: 880798 Nr: 17293-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARR, MARR, CCR, MMRR, MARR, AJDSRN, TVRR, 

MARR, GNR, CANR, MGL, JRRG, AAL, EDRRL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RAMOS DOS 

SANTOS - OAB:15838/MT, CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - 

OAB:12561/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Atento ao certificado às fls. 332 e reportando-me ao despacho de fls. 

315, esclareça ainda a Secretaria se houve a intimação e manifestação do 

herdeiro “Alexssandro”, fls. 175 e 267, ou “Alexandro Angelo 

Legramonte”, fls. 303, sobre o esboço de partilha de fls. 318/327, 

certificando, em caso negativo.

 Outrossim, em face do postulado às fls. 329, “no intuito de reembolsar o 

inventariante referente aos gastos que teve com o inventário”, intime-se 

ainda o referido herdeiro, para que tome ciência e manifeste no prazo de 

quinze dias, sob pena de eventual inércia vir a ser eventualmente 

considerada como anuência. Às providências. Após, voltem os autos 

imediatamente conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 435886 Nr: 14505-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DCR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYCDCR, EFDR, SWCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernesto Fernandes dos Reis 

- OAB:, ERNESTO FERNANDES DOS REIS - OAB:3810/MT, JESSIKA 

NAIARA VAZ DA SILVA - OAB:21.354/MT, LUCIANA BORGES MOURA 

CABRAL - OAB:6.755/MT

 Vistos, etc...

 Da análise dos autos verifica-se que a inventariante apresentou plano de 

partilha retificado, com a indicação dos valores e pretensão de exclusão 

de bens da partilha, fls. 300. Assim sendo, primeiramente, antes de 

qualquer decisão, necessário oportunizar a manifestação do cônjuge 

supérstite (meeiro), Sr. Ernesto Fernandes dos Reis, no prazo de dez 

dias.

 Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

julgamento/homologação ou ulteriroes deliberações.

 Intimem-se e cumpra-se, com prioridade de tramitação, fls. 237. Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 528764 Nr: 6127-87.1996.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO METELLO - 

OAB:3932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Reportando-me ao decidido às fls. 40/40v e considerando o informado 

pela Secretaria às fls. 82, quanto ao cumprimento do artigo 1.161 do 

CPC/73, vigente à época, resulta viabilizada, portanto, a abertura da 

sucessão provisória.

 Assim sendo, diante da urgência noticiada nos autos, e, tendo em vista 

ainda que a Requerente, nomeada curadora, fls. 40v, inclusive faz jus a 

meação, e, havendo, no mínimo, mais um bem imóvel a ser inventáriado, 

fls. 24, hei por bem defirir, desde já, o pedido/reiteração de fls. 75/76, a fim 

de autorizar o imediato levantamento/recebimento “dos valores retidos a 

título de PIS/PASEP”, fls. 76.

 Em seguida, com o cumprimento do artigo 1.161 do CPC/73, fls. 82, 

equivalente ao artigo 745 do CPC/15, intime-se a Requerente-curadora 

para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que mais 

de direito, em observância do artigo 745 e seguintes do vigente Código de 

Processo Civil. Após, dê-se nova vista ao Ministério Público, fls. 79v e 

voltem os autos conclusos para análise. Às providências, expedindo-se o 

necessário.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 329775 Nr: 1892-57.2008.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVDS, DEB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJWB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ MELO FORT - 

OAB:10.664-MT, GABRIELA DE SOUZA CORREIA - OAB:OAB/MT 

10.031, GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTIMJO 

CATHALAT - OAB:12.336/MT, JOSE RUBENS FALBOT - OAB:10.171, 

MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12.716/MT, VÂNIA REGINA MELO FORT 

- OAB:4378-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRAZIELLA A.RODRIGUES 

COUTINHO CATHALAT - OAB:

 . Desta feita, para a solução da lide, a priori, resta definir as demais 

questões relacionadas ao inventário e bens/patrimônio pertecentes 

espólio, mormente em face do Incidente de Falsidade, (código 754460), 

que mantem o processo suspenso e, ainda, no que se refere à alegação 

de nulidade do acordo acima referido, conforme sustentado por Maria 

Helena Barbosa Coimbra às fls. 539/541 do referido Incidente de 

Falsidade.No mais, a fim de regularizar e agilizar a tramitação do processo, 

até mesmo para melhor aferir eventual interesse de terceiros que não 

constam nos autos, deverá ainda a inventariante, no prazo de quinze dias, 

em face da obrigatoriedade, comprovar a inexistência de registro de 

testamento em nome do de cujus, nos termos do Provimento n. 56/2016 do 

CNJ.Aliás, assim determino, inclusive para que possa ser analisado, 

oportunamente, o pedido de expedição de alvará, reiterado às fls. 

1047/1047v, e, ainda em relação aqueles “alvarás”, postulados pela 

inventariante às fls. 1.055, item 2.Após, havendo interesse de incapaz, 

para que não se cogite de nulidade, principalmente diante da intensa 

litigiosidade, em atendimento dos artigos 178, II e 698 do CPC, e inclusive 

diante do requerido pela própria inventariante (fls. 1.055, item 4), dê-se 

vista à d. representante do Ministério Público e voltem os autos conclusos 

para análise, quanto a definição dos direitos sucessórios e demais 

pedidos, juntamente com os apensos relacionados a este inventário. 

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 754460 Nr: 6442-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJWB, HVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEB, PTB, MHCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS MELO FORT - 

OAB:10664, JOSÉ RUBENS BALBOT - OAB:10.171, JOSÉ RUBENS 

BALBOT - OAB:10171/MT, VÂNIA REGINA MELO FORT - OAB:4378/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12.750/MT, FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE 

- OAB:1585-A/MT, GRAZIELLA CATHALAT - OAB:12.336/MT, 

MONIQUE ABREU GAMA - OAB:12.716/MT

 Vistos, etc...

 Diante do certificado às fls. 547, e da juntada da petição de fls. 548/551, 

e, inclusive atento ao postulado pela inventariante às fls. 1055, item 4 do 

inventário em apenso (código 329775); havendo ainda interesse de 

incapaz, art. 178, II, do CPC, fls. 530/531; dê-se nova vista ao Ministério 

Público, fls. 544, e, em seguida, voltem os autos imediatamente conclusos, 

juntamente com os apensos, para análise quanto ao julgamento/decisão.

 Intimem-se e cumpra-se, com prioridade de tramitação, art. 71 da Lei 

10741/2003.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1091178 Nr: 6666-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PTB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ MELO FORT - 

OAB:10.664-MT, JOSE RUBENS FALBOT - OAB:10.171, VANIA REGINA 

MELO FORT - OAB:4378

 Vistos, etc...

 Considerando que resultou sem êxito a tentativa de conciliação, fls. 354, 

e, tendo em vista os novos documentos juntados às fls. 341/345 pelo 

Requerente, nos termos do artigo 437, § 1º do CPC, oportunizo a 

manifestação da parte Requerida/inventariante no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Após, atento ao postulado pela Requerida/inventariante às fls. 159, bem 

como às fls. 1055, item 4 do inventário em apenso (código 329775); 

havendo ainda interesse de incapaz, art. 178, II, do CPC, fls. 132; dê-se 

vista ao Ministério Público, em seguida, voltem os autos imediatamente 

conclusos, juntamente com os apensos, para análise quanto ao 

julgamento/decisão.

 Intimem-se e cumpra-se, com prioridade de tramitação, artigo 71 da Lei 

10741/2003.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1141343 Nr: 27989-16.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL RONQUE, RFDMNR, DANIEL RONQUE, JULIANA 

FERNANDEZ DE MOURA MAGALHÃES ACOSTA, GABRIEL FERNANDEZ 

DE MOURA MAGALHÃES ACOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOLORES MARIA ALVES DE 

MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR DE LIMA BRANDÃO - 

OAB:5812/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte inventariante para 

comparecer em juizo, a fim de assinar o termo de primeiras declarações, 

no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 900815 Nr: 30467-65.2014.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento Comum->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSSARA DE FATIMA SLOVINSKI MORAIS, MARCOS 

GERALDO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MATIAS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBER CESAR DA SILVA - 

OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de intimação da Fazenda Publica, devendo ser juntado o original nos 

autos, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta 

Corrente nº 14239-5. Advertência: A central de mandados aceita somente 

comprovante de pagamento realizado por meio de recibo original, emitido 

diretamente pelo Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, não sendo permitido 

comprovante de depósitos efetuado por envelope, agendados, on line ou 

segunda via.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 773595 Nr: 26755-38.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS CRISTIANNE FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IRENE PINHEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUY NOGUEIRA BARBOSA - 

OAB:4.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para recolher as custas 

processuais de fls. 501, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1155293 Nr: 34038-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA SILVA, MARCOS AURELIO 

VIEIRA DA SILVA, IVANIA VIEIRA DA SILVA, IEDA VIEIRA DA SILVA, 

MANOEL VIEIRA DA SILVA NETO, MARCELO CLAUDIO VIEIRA DA SILVA, 

IVANILDA VIEIRA DA SILVA, MARCIO IVAN VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IVANILDO VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA CRISTINA PAIM BIASI - 

OAB:9.262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora juntar nos autos, 

certidão de obito da inventariada, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 901840 Nr: 31201-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORAH PEDROSA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROBERTO CASTRO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

a certidão de fls. 89, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 764470 Nr: 17120-33.2012.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SXDA, EDCDAT, HT, HDAT, NDAT, LBMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJBDA, EDEGDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT, CARLOS FREDERICK DA S. I. DE ALMEIDA - 

OAB:7355-A/MT, fabio moreira pereira - OAB:9.405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para manifestar sobre 

a certidão de fls. 246, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 382177 Nr: 17671-18.2009.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE MARIA JOSÉ DE SOUZA, K. S. M., G. Y. M., S. S. 

M., B. L. M., LENICE MARIA JOSÉ DE SOUZA, SILVIA ELENA DE LIMA, 
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VALÉRIA AIKO MIYASHITA, DOUGLAS NOBUO MIYASHITA, VERUSKA 

NORIE TAKADA, NOBUO MIYASHITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NORIYUKI MIYASHITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAURA NÉDIA LEITE DE 

OLIVEIRA - OAB:10.180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para manifestarem sobre o 

esboço de partilha, no prazo de quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 708211 Nr: 1508-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMILSON BENEDITO FERRAZ DA COSTA, RONILCE 

FERRAZ ANDRAUS, RUI MARCIO FERRAZ DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO RUTÊNIO DA COSTA, ESPÓLIO DE 

INEZ FERRAZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:20.783/MT, RAFAEL SOUZA FERRAZ DA COSTA - OAB:15728, 

ROSÂNIA SOUSA OLIVEIRA - OAB:18513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para manifestarem sobre a 

avaliação, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1115231 Nr: 16729-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ DE GONZAGA FIGUEIREDO, BEATRIZ BELLO DE 

FARIA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA DA COSTA FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DIEGO LENDZION RACHID 

JAUDY COSTA - OAB:10.380-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos para intimação das partes para recolher as custas 

processuais de fls. 85, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 708042 Nr: 1399-75.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TAMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EURICO DE CARVALHO - 

OAB:1.075-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando que nos autos em apenso (código 734339) resultou 

definida a competência deste Juízo, e, inclusive tendo em vista o lapso 

temporal transcorrido, intimem-se as partes, inclusive por edital, se 

necessário, arts. 256 e 257 do CPC, para que manifestem no prazo de dez 

dias se têm interesse no prosseguimento do processo, requerendo o que 

de direito, sob pena de extinção e arquivamento, em caso de inércia.

 Intimem-se e cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1020111 Nr: 31984-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:7215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de citação e intimação da parte requerida, devendo ser juntado o original 

nos autos, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta 

Corrente nº 14239-5. Advertência: A central de mandados aceita somente 

comprovante de pagamento realizado por meio de recibo original, emitido 

diretamente pelo Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, não sendo permitido 

comprovante de depósitos efetuado por envelope, agendados, online ou 

segunda via.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1122310 Nr: 19776-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEFP, HDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - 

OAB:17.467

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO APRESENTADA ÀS FLS.40/60, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1178247 Nr: 43227-75.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGV, RRTJWOSGV, MYDOV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RTCOSGV, RTHOSGV, RTYOSGV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

recolher diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado 

de citação e intimação da parte requerida, devendo ser juntado o original 

nos autos, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta 

Corrente nº 14239-5. Advertência: A central de mandados aceita somente 

comprovante de pagamento realizado por meio de recibo original, emitido 

diretamente pelo Banco do Brasil, ou caixa eletrônico, não sendo permitido 

Comprovante de depósitos efetuado por envelope, agendados, online ou 

segunda via.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1130254 Nr: 23099-34.2016.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE AUGUSTO DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO CASTELO BRANCO DE 

OLIVEIRA JUNIOR - OAB:13.555/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE 
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DIREITO NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 703484 Nr: 38115-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA MARIA SIGARINI DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTÔNIO MARQUES DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erly de Souza Lima - 

OAB:14.946, VICENTE RODRIGUES CUNHA - OAB:3717/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE E PROVIMENTO 56/2007, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS, COM A FINALIDADE DE: INTIMAR A PARTE 

AUTORA, NA PESSOA DO SEU ADVOGADO, POR MEIO DO DIÁRIO DA 

JUSTIÇA ELETRÔNICO - DJE, PARA MANIFESTAR-SE ACERCA DA 

CERTIDÃO DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA DE FLS.431, NO PRAZO LEGAL.

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 936285 Nr: 52744-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KRDSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO AUGUSTO DE ARAÚJO 

MARQUES BARBOSA - OAB:12547 / MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a avaliação de fls. 280, em cumprimento à decisão de fl. 275/276, 

impulsiono os autos para intimar a partes autora (Defensoria) e requerida 

(DJE), a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestarem.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 785655 Nr: 39523-93.2012.811.0041

 AÇÃO: Abertura, Registro e Cumprimento de Testamento->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMEI LYRIO DE ALMEIDA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WANDA DE ARAUJO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) DEYSE DE MORAIS CORREA a devolver os autos em 

epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 797976 Nr: 4363-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALMEI LYRIO DE ALMEIDA JUNIOR, DALANA RIBEIRO 

DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANA FRANCISCA RIBEIRO DE 

ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FRANCO ALONSO DE 

OLIVEIRA - OAB:14743/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) DEYSE DE MORAIS CORREA a devolver os autos em 

epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 416955 Nr: 4496-20.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. J. T., L. F. R. C., BÁRBARA REJANE TORRES, 

BÁRBARA REJANE TORRES, ALICE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CLAUDEMIRO CENCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) ALBERTO ANDRÉ LASCH a devolver os autos em 

epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de busca e 

apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 165307 Nr: 15255-53.2004.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAURY ALONSO LEMES, ELZA DA ANUNCIAÇÃO 

LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DUTRA ALONSO LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065/MT, LUÍS FERNANDO DE SOUZA NEVES - OAB:OAB/MT 

3.934, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, Pheterson 

Calazans do Prado Duarte - OAB:16.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, com 

fundamento no item 2.10.1 da C.N.G.C, impulsiono os autos para intimar 

o(a) advogado(a) PHETERSON CALANZANS DO PRADO DUARTE a 

devolver os autos em epígrafe no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do artigo 234 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1034260 Nr: 38753-95.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESS, RSDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503/O

 Vistos etc.

 O executado compareceu aos autos, através de seu advogado 

constituído (fls. 50), informar que efetuou a totalidade do valor do débito 

de pensão alimentícia que remanescia, alusivo aos meses de abril/2016 a 

janeiro/2017, juntando o comprovante de depósito em conta poupança, no 

valor de R$4.700,00 (fls. 51), pelo que, requereu a revogação do mandado 

de prisão, com a expedição do competente alvará de soltura.

Pelo valor fixado de pensão alimentícia, constante do título executivo (fls. 

14), infere-se, a priori, que o pagamento efetuado pelo executado às fls. 

51, corresponde ao valor do débito em atraso, pelo que, ante a presunção 

de pagamento do débito, suspendo, por ora, o decreto de prisão do 

executado, e determino a intimação da exequente para se manifestar 

quanto ao pagamento efetuado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

presunção de quitação.

Expeça-se o competente alvará de soltura do executado.

Após, colha-se o parecer do representante do Ministério Público e voltem 

conclusos.
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Intimem-se e cumpra-se.

Cuiabá, 1° de fevereiro de 2017.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 902935 Nr: 32019-65.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABL, EBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR PARZIANELLO - 

OAB:OAB/MT 16819

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

certifico que nesta data, em cumprimento à decisão de fl. 46 e tendo em 

vista o agendamento de data para a coleta de material genético para 

exame de DNA (fls. 91/94), realizado pela Secretaria de Saúde junto ao 

Hospital Geral Universitário - HGU (Rua 13 de Junho, n.º 2101, bairro 

Centro Sul, Cuiabá/MT, CEP 78020-300, telefone: (65) 3363-7086 / 

33637067 / 9998-4371), para o dia 02/03/2017, às 13:30h, impulsiono os 

autos para expedir o necessário para a intimação pessoal das partes, bem 

como para intimar o requerido, através de seu advogado, via DJE, para 

comparecer na referida data e horário, para a coleta do material para o 

exame, advertinfo-o de que o não comparecimento injustificado suprirá a 

prova que se pretende obter com o exame (art. 232 do Código Civil).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1183876 Nr: 45094-06.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WYLSON DA SILVA MENDONÇA - 

OAB:15820

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS 

- OAB:5.291, LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - OAB:6.693

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

atualizado o cadastro dos autos, em cumprimento ao item 3 da decisão de 

fl. 18, impulsiono os autos para citar a embargada Terezinha Pereira da 

Silva, por meio de seus advogados, via DJE, para, querendo, contestar a 

ação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679, do CPC), sob os efeitos da 

revelia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1143924 Nr: 29118-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFDSM, JMDL, RLFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO OLIVEIRA FRAGA - 

OAB:18.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUÍZO DA TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

TERMO DE AUDIÊNCIA DE ENTREVISTA

Número do Processo: 29118-56.2016.811.0041

Espécie: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

Parte Autora: HELENA FERREIRA DA SILVA MOESSA e JOÃO MOESSA 

DE LIMA

 Parte Ré: ROOSEVELT LUIS FERREIRA MOESSA

Data e horário: quarta-feira, 1º de fevereiro de 2017, 14:00 horas.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Alberto Pampado Neto

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência, constatou-se a ausência das partes, que foram 

devidamente intimadas, conforme certidão de fls. 33. Pelo MM. Juiz foi 

proferida a seguinte deliberação: “Vistos, etc. Ante a ausência das partes 

e sendo a entrevista procedimento obrigatório nas ações de interdição, 

nos termos do art. 751, do CPC, intimem-se os requerentes, pessoalmente, 

para que compareçam, acompanhados do requerido, no prazo de 10 (dez) 

dias, em qualquer data, entre as 14:00 horas e as 16:00 horas, perante 

este Juízo, para que seja realizada a entrevista do requerido, sob pena de 

extinção do processo. Cumpra-se e intimem-se”. Nada mais havendo a 

consignar, por mim, Leandra Camila Cardoso Puntel, Assessora de 

Gabinete 2, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Alberto Pampado Neto

Juiz(a) de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1108833 Nr: 14230-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCP, BCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11.686/MT, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, 

RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista o teor da certidão de fl. 47, impulsiono os autos para intimar a 

parte autora/exeqüente a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar, 

sob pena de extinção.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023001-32.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLUBE RECREATIVO PONTES ELACERDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - 0018255-A/MT 

(ADVOGADO)

GILMAR ANTONIO DO PRADO JUNIOR OAB - 0010709-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 
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CUIABÁ

Processo Número: 1001750-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELDER GOMES GENEIRO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - 21936-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0504932-43.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANO TRINDADE DE ALMEIDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA DA CRUZ OAB - 0015914-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR (IMPETRADO)

COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL DO CONCURSO DA PMMT - 

REALIZADA PELA POLICIA MILITAR DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 57,18 (cinquenta e sete reais e dezoito centavos), 

comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta 

Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só 

aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos 

terminais de autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de 

transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por 

envelope, conforme portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018418-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAPITAL MODAS COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELBIANCO DE ALMEIDA OAB - 19717-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001149-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUPER GRAO COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REYNALDO OLIVEIRA RUY OAB - 13895-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CEDEM (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SENERI KERNBEIS PALUDO (AUTORIDADE COATORA)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, que indeferiu a 

liminar e para: RECOLHER o valor de R$ 41,56 (quarenta e um reais e 

cinquenta e seis centavos), comprovando nos autos (via PJE), referente à 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, 

Agência 3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a 

central de mandados só aceita os originais dos comprovantes emitidos na 

boca do caixa ou nos terminais de autoatendimento, sendo vedados os 

comprovantes de transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou 

depósito por envelope, conforme portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1012560-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA EDNA FERREIRA DUARTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - 0012387-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretária Adjunta de Administração Sistêmica da Secretária de Estado 

das Cidades - SECID (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 30,95 (trinta reais e noventa e cinco centavos), 

comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta 

Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só 

aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos 

terminais de autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de 

transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por 

envelope, conforme portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001210-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAUREN CRISTINA COSTA DA CONCEICAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - 0017625-O/MT (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO)

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: 1) 

RECOLHER os valores de R$ 32,53(trinta e dois reais e cinquenta e três 

centavos) e R$ 36,35 (trinta e seis reais e trinta e cinco centavos), 

referente às diligência do Sr. Oficial de Justiça para intimação da(s) 

autoridade(s) impetra(s) e da Energisa S/A, respectivamente, a serem 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5;, comprovando nos autos (via PJE), advertindo-se de que a 

central de mandados só aceita os originais dos comprovantes emitidos na 

boca do caixa ou nos terminais de autoatendimento, sendo vedados os 

comprovantes de transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou 

depósito por envelope, conforme portaria 64/2013/DF.

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000890-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(IMPETRANTE)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (IMPETRANTE)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (IMPETRANTE)

SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(IMPETRANTE)

SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA PEREIRA BUENO OAB - 12707-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERÊNCIA FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DO ESTADO DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1006516-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONCREDUR - CONSTRUCOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Breno de Almeida Correa OAB - 15802-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021982-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR BALIN MADEIRAS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR FERREIRA DE SOUZA OAB - 19934-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, que indeferiu a 

liminar, e para: RECOLHER o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta 

centavos), comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, 

Conta Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de mandados 

só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos 

terminais de autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de 

transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por 

envelope, conforme portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000635-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THOR INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS NAVES DE RESENDE OAB - 19167-O/MT (ADVOGADO)

FELIPE CARVALHO BARCELOS OAB - 19725-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe do Posto Fiscal Henrique Peixoto (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-120 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002311-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA LUIZA DE CARVALHO (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - 18237-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,53 (trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), 

comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta 

Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só 

aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos 

terminais de autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de 

transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por 

envelope, conforme portaria 64/2013/DF

Intimação Classe: CNJ-1114 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1008170-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO PEDRO DA CUNHA ALEXANDRE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO OAB - 8151-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES a cerca da decisão 

proferida nos autos, a seguir transcrita: ''(...)A interpretação do art. 99, do 

CPC é de que a simples declaração de hipossuficiência presume 

verdadeira a alegação da pessoa natural (§3º). Todavia, havendo 

elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para 

a concessão de gratuidade, é possível ao magistrado indeferi-la (§2º). No 

caso vertente, verifico que não há nos autos os holerites da parte autora, 

bem como constata-se que é chefe de divisão. Portanto, em atenção ao 

art. 99, §2°, determino a intimação da autora para que comprove o 

preenchimentos dos pressupostos para a concessão da benesse, no 

prazo de 10 ( dez) dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se.'' 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002532-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRA CAROLINE TAQUES SENDERSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERICK HENRIQUE DIAS PRADO OAB - 17642-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022100-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA SILVERIO RIBEIRO (AUTOR)

NATALINA MARIA DE FIGUEIREDO (AUTOR)

ELYDIO JOSE MERIGHI (AUTOR)

RAIMUNDA QUINTINO FERREIRA (AUTOR)

CLAUDIO DA SILVA MENDONCA (AUTOR)

SIMONE DO NASCIMENTO CARVALHO (AUTOR)

LEDIANA MORAES DE FIGUEIREDO (AUTOR)

SERGIO TAVARES CRECCA (AUTOR)

AIRTES MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

ISTER FONTE NASCIMENTO (AUTOR)

WENDER CARLOS CARDOSO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - 0019554-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: " Diante do exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1013665-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TELOKEN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA RAMOS COELHO OAB - 16745-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ONIVALDO BUDNY

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: "Ante o exposto, 

INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA, por ausência dos 

requisitos legais. CONCEDO ao autor os benefícios da gratuidade. A parte 

requerente, nos termos do § 5º do art. 334 do NCPC, informa seu 

desinteresse na realização de audiência de conciliação. Ademais, diante 

das especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, datado de 18 

de março de 2016, e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo de designar a audiência de conciliação 

prevista no art. 334 do CPC, determinando seja citada a parte requerida 

para, apresentar resposta no prazo de 30 (trinta) dias, devendo constar 

as advertências previstas no art. 334 do CPC. Aportando a resposta, à 

impugnação em 30 (trinta) dias ou, se transcorrido in albis o prazo, 

certifique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de janeiro de 2017. 

Wladys Roberto Freire do Amaral Juiz de Direito." OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 978460 Nr: 13228-14.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASE DUPLA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS 

- OAB:7.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE ARAUJO DE 

ALMEIDA OLIVEIRA - OAB:10.984, JONATHAN NUNES MARQUES - 

OAB:OAB-MT 12.356, KATIA CRISTINA T. DA COSTA DINIZ- 

ASSESSORA TECNICA DA PROC. REGIONAL - OAB:4.481, MARCOS 

TULIO ARGUELHO - OAB:10.321

 Autos n. 13228-14.2015.8.11.0041.
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I – As Juntas Comerciais efetuam o registro do comércio por delegação 

federal, conforme se evola do artigo 3º, inciso II, da Lei n. 8.934/94, sendo 

certo que daí origina-se a competência do juízo federal para as ações 

referentes a registros.

Nesse aspecto, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: Juntas Comerciais. Órgãos administrativamente subordinados 

ao Estado, mas tecnicamente à autoridade federal, como elementos do 

sistema nacional dos Serviços de Registro do Comércio. Conseqüente 

competência da Justiça Federal para o julgamento de mandado de 

segurança contra ato do Presidente da Junta, compreendido em sua 

atividade fim.” (RE 199.793-RS – Ministro Octavio Gallotti)

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça “tem decidido pela 

competência da Justiça Federal, nos processos em que figuram como 

parte a Junta Comercial do Estado, somente nos casos em que se discute 

a lisura do ato praticado pelo órgão, bem como nos mandados de 

segurança impetrados contra seu presidente, por aplicação do artigo 109, 

VIII, da Constituição Federal, em razão de sua atuação delegada” (REsp 

678405/RJ Recurso Especial 2004/0081659-5 – Ministro Castro Filho – 

Terceira Turma – j. 16.3.2006).

Em síntese, nos casos em que atua como parte a Junta Comercial do 

Estado, a competência será da Justiça Federal quando estiver em 

discussão a regularidade dos atos e registros do órgão, assim como nos 

mandados de segurança impetrados contra seu presidente, conforme 

prevê o artigo 109, inciso VIII, da Constituição Federal.

Posto isso, declino da competência para a Justiça Federal de Cuiabá/MT, 

com consequente remessa dos autos.

II – Int.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2017.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 901448 Nr: 30917-08.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCINETE DAS GRAÇAS FIGUEIREDO, JOÃO IVO PUHL, 

JOAQUIM FRANCISCO DA COSTA NETO, JOSE MARCELO PONTES, 

JUDITE GONÇALVES DE ALBUQUERQUE, JOSÉ FERREIRA DA COSTA, 

JESUS DA SILVA PAIXÃO, JOCIANE DE MACEDO COSTA, JOÃO DE DEUS 

DOS SANTOS, JOSIMAR DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO FRANCO DE MIRANDA - 

OAB:14.935/O, MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

- OAB:PGE

 INTIMAÇÃO das partes para, dentro do prazo máximo de 10(dez) dias, 

ratificarem os pleitos porventura formulados, ou, especificarem outras 

provas que pretendem produzir mediante justificativa de finalidade e 

pertinência, sob pena de indeferimento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 975567 Nr: 11879-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTICABO TELEVISÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE FRANCHI DE LIMA - 

OAB:87.674/RS, ROSANGELA SILVA MARTINS - OAB:70.475/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Posto isso, julgo procedente o pedido com o fim de:- ratificar a liminar e 

determinar que a autoridade coatora libere a emissão de notas fiscais 

eletrônicas;- extinguir o processo, com resolução de mérito, o que faço 

com fulcro assente no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Processo isento de custas e honorários, ex vi dos enunciados de 

Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça.Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de 

estilo.P. R. I. C.Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2017.Gerardo Humberto 

Alves da Silva JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908698 Nr: 35972-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANDALA TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE 

TRÂNSITO DE MT-DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 908001 Nr: 35542-85.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREMOSO ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, GERENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA 

SEFAZ-MT, DIRETOR PRESIDENTE DAS CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WALNER SANTANA 

DUARTE - OAB:31656/GO, JADER MIRANDA DE ALMEIDA - OAB:31.718 

- GO, LENI RAMOS DE ALMEIDA - OAB:16.089

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARCIA - Procuradora do Estado - OAB:, AMANDA NOLETO ROCHA 

DO NASCIMENTO - OAB:14.851MT, AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, CARLOS ALBERTO PIEPER ESPINOLA - OAB:15999-B 

/ MT, DOUGLAS LUIZ ALENCAR DE FREITAS - OAB:14.245MT, ERIKA 

PINTO DE ARRUDA - OAB:5635/MT, JUCINEI DA SILVA NUNES - 

OAB:11.799/MT, KARINA CAPELLESSO - OAB:12.772/MT, Luciana 

Castrequini Ternero - OAB:8379/MT, Manuella Cardozo Torres - 

OAB:15974-O, NÃO CONSTITUÍDO - OAB:, OZANA BAPTISTA GUSMÃO 

- OAB:4062/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - OAB:6180/MT, TARGUS RIGON 

WESKA - OAB:7530/MT, VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - 

OAB:12.546/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 934227 Nr: 51540-93.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA DE FÁTIMA ANDRADE, AMELICE DOS 

SANTOS PRADO, CASIA REGINA GAMA, CREUZA NEPONUCENO BISPO 

DE ALMEIDA, LUCIANA LINO DO AMARAL, NÁDIA LUCIA DE SOUZA 

FILGUEIRAS, EURIDICE RODRIGUES PINTO, ERACINDA MARIA DA CUNHA, 

JOVINA DA SILVA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBEIRO OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B, EVERTON BENDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3632/O

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001969-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMARO DE OLIVEIRA FALCÃO OAB - 0014522-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora da decisão a seguir 

transcrita: Vistos etc. Analisando os autos verifico que, conforme 

informação do Sistema Pje e certidão da Secretaria Judicial que a 

distribuição ocorreu sem o pagamento das custas iniciais/taxa e/ou pedido 

de gratuidade, conforme provimento 41/2013-CG. Com efeito, determino a 

intimação da Parte Requerente para, em 15 (quinze) dias, providenciar o 

recolhimento das custas, sob pena de arquivamento dos presentes autos. 

Na hipótese do não pagamento das custas, arquivem-se os autos. 

Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000361-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO HERREIRA CUNHA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICENTE RODRIGUES CUNHA OAB - 3717-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe e 

para RECOLHER o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta 

centavos), comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, 

Conta Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de mandados 

só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos 

terminais de autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de 

transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por 

envelope, conforme portaria 64/2013/DF. Obs.: OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1064503 Nr: 52963-54.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DOS SANTOS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - 

OAB:18753, SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - OAB:15367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040

 Vistos e etc...

Trata-se de Ação Comum c/c Antecipação de Tutela proposta por ADEMIR 

DOS SANTOS SOUZA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando 

a concessão da antecipação da tutela para que o Requerido declare a 

estabilidade do Autor com a consequente reintegração aos quadros do 

Estado de Mato Grosso.

A Requerente sustenta que trabalhou no Estado de Mato Grosso na 

função de agente administrativo no período de 27/04/1981 até 31/12/1989.

Sustenta ainda que foi demitido sem justo motivo, em ato ilegal, sendo que 

em 23/08/2006 apresentou requerimento administrativo visando a sua 

reintegração aos quadros do Estado Requerido, entretanto ainda não 

recebeu qualquer resposta.

Desta forma, apresentou a presente ação, com a finalidade de ver 

declarado a sua estabilidade excepcional.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A regra introduzida pela Lei nº 5.021/66, em seu art. 1º, §4º, veda o 

deferimento de liminar para pagamento de vantagens e vencimentos, 

assim dispondo:

“Art. 1º - O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias 

asseguradas, em sentença concessiva de mandado de segurança, a 

servidor público federal, da administração direta ou autárquica, e a 

servidor público estadual e municipal, somente será efetuado 

relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do 

ajuizamento da inicial.

(...)

§ 4º - Não se concederá medida liminar para efeito de pagamento de 

vencimentos e vantagens pecuniárias.” (sem destaque no original)

De igual modo, o artigo 2-B da Lei n. 9.494/97 (incluído pela MP nº 

2.180-35/01) que disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a 

Fazenda Pública, também veda a imediata inclusão em folha de pagamento 

de qualquer vantagem devida a servidores públicos, regra que reforça a 

tese de que o pagamento só deve ser feito após o trânsito em julgado da 

sentença. Confira-se:

 “Art. 2º-B - A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, 

inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão 

de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias 

e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em 

julgado.” (sem destaque no original)

A seguir, colaciono os julgados dos excelsos Tribunais Superiores a 

respeito do tema até aqui abordado:

“Cabe a tutela antecipada contra o Poder Público, exceto quando tenha 

como objeto pagamento ou incorporação de vencimentos ou vantagens a 

servidor público.” (STF-RDA 222/244)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 273 DO CPC. 

SÚMULA 07-STJ. ART. 475 DO CPC. REEXAME DO CONJUNTO 

PROBATÓRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. POSSIBILIDADE. CASO NÃO INCLUÍDO NA EXCEPCIONALIDADE 

DA LEI 9.494/97. A concessão da tutela antecipada contra a Fazenda 

Pública é vedada somente nas situações versadas no art. 1° da Lei n° 

9.494/97. Agravo regimental desprovido.” (STJ - 5ª Turma - AgRg no REsp 

687190/RJ - rel. Min. Felix Fischer - j. 22.3.2009 - DJ 16.5.2009)

Das normas e precedentes expostos conclui-se que cabe ao julgador 

apenas analisar a presença ou não dos requisitos necessários para o 

deferimento da antecipação da tutela, mesmo que contra a Fazenda 

Pública.

Dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil que:

 “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o 

caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos 

que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada 

se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após 

justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O 

instituto da antecipação de tutela exige, portanto, a presença de prova 

inequívoca do direito pleiteado, que convença o Juiz da verossimilhança 
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da alegação e que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, além da ausência de risco de irreversibilidade da providência, 

pressupostos estes que deverão coexistir, sob pena de indeferimento do 

pedido em face da ausência de qualquer um deles”.

“In casu”, o perigo de irreversibilidade se mostra presente, porquanto a 

concessão da antecipação da tutela resultaria em majoração salarial que, 

por se tratar de verba alimentar, no mínimo, revelaria duvidosa a 

viabilidade do Requerido, em saindo vitorioso, obter o ressarcimento dos 

valores antecipados.

Com essas considerações, nesta fase processual, não vislumbro a 

presença dos requisitos legais para autorizar a antecipação da tutela 

almejada.

 Ademais, embora não haja expressado vedação na concessão de tutela 

de urgência contra a Fazenda Pública, não se pode olvidar que as 

sentenças dessa natureza normalmente estão sujeitas ao duplo grau de 

jurisdição para produzirem efeitos (art. 496 do CPC), de modo a exigir do 

julgador redobrada cautela na análise de seus pressupostos.

Diante desses fundamentos, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela.

Com fulcro ao § 1º do artigo 4º da Lei 1060/50, presumo como verdadeira 

a condição de hipossuficiência da Parte Requerente, e por consequência, 

concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até que se prove o 

contrário das informações exaradas.

 O Novo Código de Processo Civil - NCPC, em seu art. 334, determina que, 

se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação.

No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do 

Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de 

conciliação nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada 

apenas para apresentar defesa.

Assim, deixo de designar audiência de conciliação/mediação.

Cite-se o Requerido para, no prazo legal, apresentar defesa.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1109358 Nr: 14436-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES 

DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Vistos e etc.

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº. 12.016/2009.

Após, remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, 

também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), 

expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença 

(art. 12, parágrafo único).

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 879773 Nr: 16588-88.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUCIA DE ALMEIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO O PEDIDO da 

presente Ação de Obrigação de Fazer para determinar ao Requerido que, 

assegure à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do 

médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento 

licitatório, consoante o artigo 24, da Lei nº. 8.666/93, disponibilizando 

todos os necessários recursos para a realização do tratamento, sem 

qualquer custo para a Parte Autora; ratificando a liminar deferida nestes 

autos, nesses termos.Revogo a aplicação da multa pecuniária no valor de 

R$ 1.000,00 (um mil reais), com fundamento na própria jurisprudência do 

Egrégio Tribunal de Justiça destacada no teor dessa sentença: 

“Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de um 

meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa 

pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais 

efetivo à entrega da tutela vindicadaPor consequência, JULGO O 

PROCESSO com a resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do 

NCPC.Sem custas e honorários, posto que os honorários de advogado 

nas ações patrocinadas pela defensoria pública destinam-se ao próprio 

Estado. O fato de haver um fundo orçamentário com finalidade específica 

é matéria contábil-financeira que não altera a situação jurídica de ser o 

credor dessa verba a Fazenda Estadual e não a parte ou a própria 

defensoria, já que esta não detém personalidade jurídica, sendo órgão do 

Estado. Sentença não sujeita ao reexame necessário, com o trânsito em 

julgado certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas. 

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1109358 Nr: 14436-96.2016.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DIAS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EDUARDO LIMA PIRES 

DE MIRANDA - OAB:MT/ 16708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA, determinando aos Impetrados que assegurem à Impetrante 

a devida assistência médica conforme indicação do médico que 

acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, 

consoante o artigo 24, da Lei n. 8.666/93; ratificando a liminar deferida 

nestes autos.Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.Intime-se 

a Impetrante para se manifestar acerca do seu atual estado de saúde.A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo único 

do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.Sem custas e honorários.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 362877 Nr: 32367-93.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO CONRADO DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, em saneador.

Nos moldes do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear o 

feito, eis que entendo necessária a produção de prova testemunhal para 

dar suporte ao deslinde da causa.

A preliminar arguida – ausência de citação - não prospera, uma vez que 

na hipótese dos autos, afigura-se impossível reconhecer a existência de 

vício que impliquem na inexistência da relação processual.

 A regularidade da citação do Requerido, que ora contesta, ficou 

devidamente demonstrada no momento em que ingressou nos Autos 

interpondo contestação, de forma tempestiva como atestado pela certidão 

a fl. 246.

 Dessa forma, o prazo para apresentar contestação foi oportunizado e 
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adimplido antes da sentença, assim houve a consequente triangularização 

da relação jurídico-processual, o que, por si só, desautoriza o 

reconhecimento da preliminar.

 Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade de citação.

O processo está em ordem, de forma que o declaro saneado, deferindo a 

produção de prova testemunhal requerida tempestivamente pela parte 

Requerente.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21/02/2017, às 

15h00min.

Intimem-se a Parte Requerente para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentar o rol de testemunhas (art. 357, §4º do CPC).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788148 Nr: 42097-89.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVES & TORTOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DO ESTADO DE FAZENDA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO SCHUSTER JUNIOR - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026868 Nr: 35294-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEROCLITO LEONCIO MONTEIRO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO CELSO BIGNARDI - 

OAB:3.561-A/MT, VINICIUS BIGNARDI - OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794616 Nr: 930-58.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA EVANILDES PERES DOS SANTOS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:, PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RUBI FACHIN 

(PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 134530 Nr: 19799-21.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KLEIA SILVA MAGALHÃES, ISMAEL PUCINO DOS 

SANTOS, WALDEMAR LOPES RIBEIRO, APARECIDO CLAUDINEI RIBEIRO 

DOS SANTOS, EDMILSON GOMES GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO 

DA POLÍCIA MILITAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

DE MESQUITA - PROC. ESTADO - OAB:4509/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 712074 Nr: 5157-62.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICONAIDE MARIA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTÔNIO ARAÚJO 

JÚNIOR (PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:12.244-B, RENATA 

MACIEL CUIABANO- PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943220 Nr: 56444-59.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIAS PVC INDUSTRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA SECRETARIA 

ESTADUAL DA FAZENDA PUBLICA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13.535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 919339 Nr: 42991-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCINIL CEZAR AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT
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 Vistos e etc.

Dê-se vista dos presentes autos ao Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1077317 Nr: 58792-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ASSIS SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:8107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO - OAB:

 Vistos e etc...

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ASSIS SOUZA 

OLIVEIRA, com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da 

Constituição Federal, contra ato do PRESIDENTE DO DETRAN DE MATO 

GROSSO, objetivando a concessão de liminar para que o Impetrado não 

condicione o licenciamento do seu veículo ao pagamento de multas de 

trânsito.

O Impetrante sustenta que se dirigiu ao departamento estadual de transito, 

a fim de licenciar o seu veiculo de placa OBI-8019, mas não o pôde fazer, 

sob o pretexto de existência de multas no sistema do Impetrado.

Consigna que a coação para o pagamento das multas de trânsito para que 

possa ter a possibilidade de circular com seu veículo fere seu direito 

líquido e certo.

Com a inicial, vieram acostados os documentos de fls.12/23.

A liminar foi deferida às fls.24/26.

A Autoridade Impetrada, devidamente notificada, prestou informações às 

fls. 31/43.

O representante do Ministério Público manifestou pelo prosseguimento 

processual independentemente de sua manifestação. (fls.44/45)

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 

como prevê a Lei de Mandado de Segurança.

O professor José dos Santos Carvalho Filho apresenta alguns conceitos 

relevantes acerca do mandado de segurança, confira.

“Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual 

se torna possível proteger o direito e certo do interessado contra ato do 

Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função 

delegada.

Sem qualquer dúvida, o mandado de segurança representa o mais 

poderoso instrumento de proteção aos direitos dos indivíduos e agora 

também aos direitos de grupos de pessoas tomadas de forma global. 

Trata-se de garantia fundamental, como assinala a Constituição ao inserir 

esse mecanismo entre os instrumentos de cidadania e de tutela aos 

direitos em geral.

Inegavelmente constitui expressivo pilar de enfrentamento relativamente 

aos atos estatais, de qualquer natureza, assim considerados de forma 

genérica aqueles provenientes de órgãos e pessoas do próprio Estado, 

bem como aqueles oriundos de pessoas privadas no desempenho da 

função pública por delegação. Portanto, nada mais justos que o 

examinemos desde logo como sendo a arama mais eficaz de controle da 

Administração Pública.

[...]

A Lei nº 12.016/2009 manteve o sistema da lei anterior e permite ao juiz, 

ao despachar a inicial, suspenda o ato impugnado quando houver 

fundamento relevante e desse mesmo ato possa resultar a ineficácia da 

segurança, caso seja deferida ao final. Esses elementos legais valem 

como condições para a concessão da medida limiar, uma indicando que o 

pedido tem plausibilidade jurídica, ou seja, fundamento razoável e 

presumidamente verídico (fumus boni iuris), e a outra destacando que a 

demora na solução final pode não assegurar o direito do impetrante, ou 

seja, mesmo que o impetrante vença a demanda, de nada terá adiantado 

promovê-la (periculum in mora), o que viola o princípio da efetividade do 

processo.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. 25. Manual de direito 

administrativo. Ed. ver., ampl e atual até a Lei nº 12.857/2012. São Paulo: 

Atlas, 2012.)

A doutrina de Marçal Justen Filho também apresenta fundamentos 

importantes sobre direito líquido e certo, requisitos exigidos não só para o 

deferimento da liminar, como também para a concessão da segurança. 

Veja-se.

“Para aprofundar o significado desses requisitos, podem ser destacados 

alguns aspectos. Para iniciar, a liquidez e certeza do direito não é 

incompatível com controvérsia jurídica. A existência de um direito líquido e 

certo não equivale à ausência de dúvida sobre o direito invocado pelo 

impetrante. Se uma controvérsia sobre a existência ou a extensão da 

pretensão do impetrante excluísse o cabimento do mandado de 

segurança, a garantia constitucional seria inútil. Nesse caso, bastaria a 

recusa da autoridade pública em reconhecer o direito invocado para 

impedir a impetração. Por outro lado, se não houvesse controvérsia 

alguma, o impetrante não teria necessidade de invocar a tutela 

jurisdicional.

Em segundo lugar, a liquidez e certeza do direito não exige a existência de 

dispositivo legal expresso. A tutela por meio de mandado de segurança 

exige a existência certa e inquestionável de um direito subjetivo outorgado 

pelo ordenamento jurídico. Isso não significa a necessidade de uma ‘lei 

expressa’. O direito subjetivo decorre de dispositivo constitucional ou legal 

explícito ou de normas adscritas à Constituição ou à lei.

Em terceiro lugar, a liquidez e certeza do direito verifica-se quando existir 

questão de direito ou questão de fato dirimível mediante prova documental. 

A controvérsia jurídica pode envolver ou uma questão de direito ou 

questão de fato solucionável mediante o exame de prova documental.

O direito líquido e certo é aquele que assim pode ser reconhecido mediante 

ou a exclusiva interpretação das normas jurídicas, envolvendo a escolha 

entre duas ou mais teses jurídicas, ou o exame de provas documentais.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 8. Ed. ver. ampl. e 

atual. Belo Horizonte; Fórum, 2012)

Pois bem. Atento às especificidades da presente situação fática, tenho 

que restaram configuradas, de forma inequívoca, a existência de violação 

ao direito líquido e certo do Impetrante, conforme esclarecerei.

Vê-se que a questão sob análise está em se verificar a existência ou não 

do aludido direito líquido e certo que o Impetrante alega ser resultado de 

abuso de poder pela autoridade apontada como coatora em lhe exigir o 

pagamento das multas por infração de trânsito, para o recolhimento do 

IPVA e demais consequências deste.

Diante disto, tenho sustentado que se revela ilegal a vinculação do IPVA 

ao pagamento de multas, isto porque a autarquia dispõe de mecanismos 

próprios, que não o da coação, para receber o que efetivamente lhe é 

devido, por meio do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recursos inerentes.

Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia. Pois tal fato é o mesmo que 

fazer justiça com as próprias mãos

Embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito dispõe que o CRLV somente 

pode ser emitido após a quitação de todos os débitos existentes 

relacionados ao veículo, entendo que este dispositivo legal se revela 

inconstitucional, pois a coerção dos administrados para cumprir 

determinadas exigências legais, seja direta ou indiretamente, implica em 

restrições a direitos individuais e, por essa razão, deve ser repelida.

Data vênia, a legislação de trânsito não pode ter o condão de impedir a 

livre circulação de veículos e as prerrogativas inerentes ao direito de 

propriedade, e, na realidade, é isso que acontece, ficando o veículo do 

Impetrante impedido de transitar, pois sem a licença, há possibilidade até 

de ser apreendido, sem contar a imposição de novas multas e o 

lançamento de pontos na carteira da motorista.

 Trata-se, a meu ver, de sanção política, que entendo inadmissível em 

nosso sistema jurídico.

 Ademais, inexiste, nesse caso, perigo de lesão ao interesse público, caso 

a Administração busque pelas vias judiciais adequadas, inclusive 

empregando instrumentos privilegiados admitidos na execução fiscal, para 

o recebimento dos seus créditos. Dessa forma, não se admite a coação 

administrativa.

 A respeito leciona o culto professor Celso Antônio Bandeira de Mello:

 "A via da coação só é aberta para o Poder Público quando não há outro 

meio eficaz para obter o cumprimento da pretensão jurídica e só se 
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legitima na medida em que é não só compatível como proporcional ao 

resultado pretendido e tutelado pela ordem normativa." (Curso de Direito 

Administrativo. 21ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 801)

 Por derradeiro, a sanção pelo atraso no pagamento de multas somente 

pode ser a exigência de acréscimos pecuniários para compensar os 

prejuízos causados.

 Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei n.º 

12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de que seja permitido à 

Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, placas OBI-8019, 

sem a necessidade do recolhimento das multas pendentes, desde que 

regular a documentação a ser apresentada ao Órgão de Trânsito e 

preenchidas as demais exigências, confirmando a liminar ora deferida.

 Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, 

da Lei 12.016/09.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.

Sem custas e honorários.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 916759 Nr: 41292-68.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARBOSA e SPALDING ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉTRICK JOSEPH JANOFSKY 

CANONICO PONTES - OAB:292.306/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRATA NASCENTES ALVES 

- PROC.ESTADUAL - OAB:3408/MT

 Vistos e etc.

Cuida-se de Embargos Declaratórios interpostos por BARBOSA E 

SPALDING ADVOGADOS, contra decisão de fl. 447, que chamou o feito à 

ordem, revogando a decisão de fl. 396 e determinou a intimação do Estado 

de Mato Grosso para apresentar impugnação à execução, conforme o art. 

535 do CPC.

A Parte Embargante afirma que a decisão possui erro material, tendo em 

vista que a intimação do Estado de Mato Grosso deve ser realizada pelo 

rito do art. 910 do CPC e não na forma do artigo 535, uma vez que se trata 

de execução de título extrajudicial.

A certidão de fl. 449 assegura que os embargos declaratórios são 

tempestivos.

RELATEI.

DECIDO.

Pois bem. Os embargos de declaração é um recurso com a finalidade de 

afastar obscuridade, suprir omissão ou suprimir uma contradição que 

porventura constar em determinada decisão judicial.

Acerca dos embargos de declaração, Marcus Vinicius Rios Gonçalves 

explica que “não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou 

anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente 

resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições 

ou omissões”.

Desta forma, cristalina é a compreensão de que o escopo da incidência 

dos embargos de declaração estreita-se ao reparo dos mencionados 

empecilhos constantes na decisão judicial e não a revisão do 

conhecimento impugnado. Até porque isto implicaria em uma apelação para 

o mesmo Juízo.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

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”.

E nesta senda é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLÍTICA 

SALARIAL. LEI 10.395/95. REAJUSTES. CONHECIMENTO DO RECURSO. 

ARTIGO 526, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PRESCRIÇÃO DA 

PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO OPERADA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 

INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS REQUISITOS DO ARTIGO 535 DO CPC. 

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA IMPUGNADA. VEDAÇÃO. 

PREQUESTIONAMENTO. -Não merecem ser acolhidos os embargos que, 

ao pretexto de ver sanada omissão e contradição, objetivam, na verdade, 

rediscutir matéria já apreciada. -Mesmo que opostos com finalidade de 

prequestionamento, os embargos de declaração somente são cabíveis 

quando configurados um ou mais motivos descritos no artigo 535 do 

Código de Processo Civil -Embargos de declaração desacolhidos. 

(Embargos de Declaração Nº 70059787028, Vigésima Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, 

Julgado em 24/06/2014) (TJ-RS - ED: 70059787028 RS , Relator: Leila Vani 

Pandolfo Machado, Data de Julgamento: 24/06/2014, Vigésima Quinta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2014) 

(grifei)

Os Embargos Declaratórios foram oferecidos contra a decisão de fl. 447, 

interpostos no prazo e na forma legal, de modo que podem ser 

conhecidos.

O Embargante sustenta que a referida decisão possui erro material, tendo 

em vista que a intimação do Estado de Mato Grosso deve ser realizada 

pelo rito do art. 910 do CPC e não na forma do artigo 535, uma vez que se 

trata de execução de título extrajudicial.

 Compulsando os autos, concluo que a Embargante possui razão, tendo 

em vista que os autos tratam de execução de título extrajudicial, 

consubstanciado pelos honorários advocatícios devidos pelo Executado.

Desta forma, conforme determina o artigo 910 do CPC, em caso de 

execução de título extrajudicial a fazenda pública deverá ser citada para, 

querendo, opor embargos em 30 dias.

Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO os 

Embargos de Declaração de fl. 448, e, consequentemente, altero a 

decisão de fl. 447, determinando que se proceda à citação do Estado de 

Mato Grosso para, no prazo de 30 (trinta) dias, opor embargos contra a 

execução de título extrajudicial, que lhe move BARBOSA E SPALDING 

ADVOGADOS, conforme previsão do artigo 910, CPC.

No mais, a decisão persiste tal como lançada.

Intimem-se as Partes desta decisão.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 362877 Nr: 32367-93.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDOMIRO CONRADO DA PENHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AISSA KARIN GEHRING 

(PROCURADORA DO ESTADO MT) - OAB:5.741/MT, JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos, em saneador.

Nos moldes do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo a sanear o 

feito, eis que entendo necessária a produção de prova testemunhal para 

dar suporte ao deslinde da causa.

A preliminar arguida – ausência de citação - não prospera, uma vez que 

na hipótese dos autos, afigura-se impossível reconhecer a existência de 

vício que impliquem na inexistência da relação processual.

 A regularidade da citação do Requerido, que ora contesta, ficou 

devidamente demonstrada no momento em que ingressou nos Autos 

interpondo contestação, de forma tempestiva como atestado pela certidão 

a fl. 246.

 Dessa forma, o prazo para apresentar contestação foi oportunizado e 

adimplido antes da sentença, assim houve a consequente triangularização 

da relação jurídico-processual, o que, por si só, desautoriza o 

reconhecimento da preliminar.
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 Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade de citação.

O processo está em ordem, de forma que o declaro saneado, deferindo a 

produção de prova testemunhal requerida tempestivamente pela parte 

Requerente.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 21/02/2017, às 

15h00min.

Intimem-se a Parte Requerente para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentar o rol de testemunhas (art. 357, §4º do CPC).

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002095-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PERIN SOUSA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - 21936-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002483-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCEARIA ALVORADA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO OAB - 19652-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002122-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMIRA CRISTINA DEBS (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - 0012901-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000589-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO MARCIO LOUREIRO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES DOS SANTOS OAB - 17663-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: Desta forma, preceitua o artigo 2°, 

§ 4º da Lei 12.153/2009, que “no foro onde estiver instalado Juizado 

Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, 

tendo-se em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos 

sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no 

artigo 2º da supramencionada Lei; evidente em tela a competência 

absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública. Por todo o exposto, 

declino a competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado; consignando-se os nossos 

cumprimentos. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001787-82.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANALISE REPRESENTACOES LABORATORIAIS LTDA - EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL FERNANDES TEIXEIRA OAB - 36891-/GO (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DIRETOR DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
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FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000822-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO DIAS DE SOUZA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 13555-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023975-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO ROBERTO MORAES DE DEUS - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - 0006707-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1013072-72.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE CAMPOS ORTIZ (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DE MELO ALMEIDA OAB - 6762-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de R$ 32,80 (trinta dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015661-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - 14087-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Dessa forma, ante a todo o 

exposto, declino a competência a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência.'' OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1016043-30.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BEZAIR FELICIDADE DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - 14087-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...) Dessa forma, ante a todo o 

exposto, declino a competência a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência.'' OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017573-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA DIAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Dessa forma, ante a todo o 

exposto, declino a competência a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência.'' OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021139-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO DONIZETE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - 4807-B/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Portanto, diante da 

incompetência absoluta da Justiça Estadual, DECLINO A COMPETÊNCIA em 

favor de uma das varas da Justiça Federal de Cuiabá-MT. Intimem-se as 

partes da presente decisão. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, 

remetam-se os autos com as homenagens de estilo. Cumpra-se.'' 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018958-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA APARECIDA MIRANDA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - 0018827-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Dessa forma, ante a todo o 

exposto, declino a competência a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência.'' OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018754-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VENCESLAU DE MATOS DOURADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - 15306-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Dessa forma, ante a todo o 

exposto, declino a competência a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência.'' OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018443-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR XAVIER DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - 14087-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Dessa forma, ante a todo o 

exposto, declino a competência a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência.'' OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015052-54.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARISTELA LEDUR DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENEZIO Pio da Silva OAB - 14087-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...) Dessa forma, ante a todo o 

exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência.'' OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-1114 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017733-94.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE FELIX GONCALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - 17056-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Por todo o exposto, declino a 

competência a favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital, 

onde deverá ser digitalizado, conforme o art. 2º, da Resolução nº 

004/2014/TP. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado; consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência.'' OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1019079-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO ZIMERMANN (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ETEVALDO CLEVERSON CANCIO BALBINO OAB - 0018827-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Dessa forma, ante a todo o 

exposto, declino a competência a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência.'' OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1018963-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA OAB - 15935-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Dessa forma, ante a todo o 

exposto, declino a competência a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência.'' OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-241 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002549-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SILVA OJIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO D AMICO MADI OAB - 0014322-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Dessa forma, ante a todo o 

exposto, declino a competência em favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital. Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, 

remetendo-se os autos àquele Juizado, consignando-se os nossos 

cumprimentos. Intime-se. Cumpra-se com urgência.'' OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-120 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1014962-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO EDIFICIO AMERICA TOWER (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA OAB - 5604-/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Superintendente Adjunto de Fiscalização - SEFAZ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000619-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR APARECIDA BARBOSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - 0012432-A/MT (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - 0013831-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001722-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CONCEICAO DA ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MOREIRA DA SILVA JUNIOR OAB - 0019794-A/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002523-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERCINA SANTANA NUNES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - 18345-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000738-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA EJANEA PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI OAB - 0013831-N/MT (ADVOGADO)
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ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - 0012432-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1000747-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA DE OLIVEIRA PINTO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE OAB - 0012432-A/MT (ADVOGADO)

JACKSON PELLIZZARI OAB - 0013831-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0504843-20.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA BENEDITA DO NASCIMENTO (AUTOR)

JAKELINE XAVIER VITAL (AUTOR)

MARLEY SOUZA CARBONATO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - 17683-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0504852-79.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ALBUQUERQUE LOUZADA (AUTOR)

FERNANDO REIS PEREIRA DA MATA (AUTOR)

LUCINEIA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - 17683-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0504861-41.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA GLORIA SILVA (AUTOR)

ILMA MARIA DE SOUZA LOPES (AUTOR)

LUZINIR CATARINA DE SIQUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DA SILVA MOREIRA OAB - 17683-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 0504879-62.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE LUIZA DA CRUZ DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - 0010756-A/MT (ADVOGADO)

OLIVIA FERNANDES BORETTI OAB - 0012948-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017074-85.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI FRANCISCA DE OLIVEIRA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - 0009870-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002689-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDO QUEIROZ DA SILVA OAB - 18345-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 
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PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002694-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS PEREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO)

JOSE KROMINSKI OAB - 0010896-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões no prazo legal. ADVERTÊNCIAS: 

PRAZO: O prazo para MANIFESTAÇÃO é de 15 (quinze) dias. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022890-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. R. S. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - 0015625-O/MT (ADVOGADO)

ANADIR DE SOUZA SOARES OAB - 720.057.771-53 (CURADOR)

Hermes da Silva OAB - 0014884-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Vistos etc. A parte autora 

informa que o recebimento da pensão alimentícia com desconto em folha é 

decorrente de decisão judicial, mas não informa qual o juízo que deferiu a 

medida e nem traz o documento pertinente. Destarte, intime-se o autor 

para que saneie os pontos levantados no parágrafo supra, apresentando 

a emenda a inicial, devidamente acompanhada de documentos, no prazo 

de quinze dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.'' OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-119 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023788-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO VIEIRA ROSA (IMPETRANTE)

APAM - ASSOCIACAO DE PAIS, AMIGOS E MESTRES DO COLEGIO 

BATISTA DE CACERES (IMPETRANTE)

MARA ANGELICA CARDOZO DE ARAUJO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - 0005390-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Nestes termos, faculto ao 

Impetrante, nos termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, 

emendar a inicial procedendo, no prazo de 15 (quinze) dias, a justificação 

quanto ao fato divergente apontado, ou apresente nova documentação 

que corrobore com seu pedido, sob pena de lhe ser aplicado a parágrafo 

único do artigo 321 do CPC. Intime-se. Cumpra-se.'' OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1022956-28.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. R. D. C. N. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - 0014884-A/MT (ADVOGADO)

GLORIA MARIA DA CRUZ OAB - 551.736.081-53 (CURADOR)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - 0015625-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita:''(...)Vistos etc. A parte autora 

informa que o recebimento da pensão alimentícia com desconto em folha é 

decorrente de decisão judicial, mas não informa qual o juízo que deferiu a 

medida e nem traz o documento pertinente. Destarte, intime-se o autor 

para que saneie os pontos levantados no parágrafo supra, apresentando 

a emenda a inicial, devidamente acompanhada de documentos, no prazo 

de quinze dias. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se.'' OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-7 3ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001611-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER LUZ PIMENTEL (AUTOR)

JADERSON LIMA CORREA (AUTOR)

SAMUEL ALMEIDA MADUREIRA ALVES (AUTOR)

EDSON DE OLIVEIRA SA (AUTOR)

EVANDRO MARCO PINTO DE FIGUEIREDO (AUTOR)

WELLINGTON DOS SANTOS PEREIRA (AUTOR)

WASHINGTON VINCENT CLARO HADDAD (AUTOR)

FABIANO NICASIO PATRICIO (AUTOR)

LUCELIO MARQUES DE OLIVEIRA (AUTOR)

JHESUS MELO DOS SANTOS (AUTOR)

ACENIL SEVERINO DE ALMEIDA (AUTOR)

EVERSON BOM DESPACHO DO NASCIMENTO (AUTOR)

JOSE MARIA DA SILVA CAMPOS (AUTOR)

ELICEZANNE PAZ GONCALVES (AUTOR)

LOURENCO PEREIRA GONCALVES (AUTOR)

JOHN WESLLEY OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR)

JOBALU AY MORE DE LUCENA (AUTOR)

DIEGO DE SOUZA CARVALHO (AUTOR)

VINICIUS MARCA MARCELINO DE LIMA (AUTOR)

ALEXSANDRE DOS SANTOS SILVA (AUTOR)

CLOVIS FRANCISCO LEITE FILHO (AUTOR)

JONATHA ANDRE BRAGA (AUTOR)

ROGERIO DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR)

ELISEU RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

JOSE ROBERTO SANTANA SOUZA (AUTOR)

JONY KLAY BENICIO PEREIRA (AUTOR)

ANDERSON SEGANFREDO (AUTOR)

ANDRE LUIS DE CARVALHO GHELLERE (AUTOR)

MAURILEY FERREIRA DA COSTA (AUTOR)

VENICIO CAVASSOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANI CRISTINA BRAGA MOREIRA OAB - 20234-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "Com isso, por não vislumbrar 

razões para a concessão da pretensão inicial, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO 
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DE TUTELA PRETENDIDA." OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1039370 Nr: 41343-45.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERILO REI CRISTINO SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 999861 Nr: 23397-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINOR CAETANO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1046497 Nr: 44605-03.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCARLINO ALVES DE ARRUDA JUNIOR, ADEMAR 

SALES MACAUBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT, LAURINDA SARA DA ROCHA GOMES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:
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“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1043154 Nr: 43068-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRACIELLY ROSA ORMOND - 

OAB:18163/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1019474 Nr: 31576-80.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MIGUELINA DE OLIVEIRA SANTOS, MARLENE 

MARIA VASCONCELOS SILVA, NEUCI MARIA FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 944564 Nr: 57186-84.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJANIRA FREITAS ARAÚJO, JUCIELLY DOS SANTOS 

QUINTILHANO, RAFAEL BASTOS LIMA, ROSANGELA ERCY DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.
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 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 988692 Nr: 17975-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FREITAS NEVES, JOSÉ MARIA MEIRA DOS 

SANTOS, SEBASTIAO FAUSTINO NETO, ANTONIO CESAR CURVO, 

RAFAEL PAULO DOS SANTOS, OVERDAN DIAS DE OLIVEIRA, DALVA 

BEATRIZ DA SILVA TENUTES, PAULO CESAR PEREIRA DE ALMEIDA, 

ROSANA MARIA DA SILVA RODRIGUES, VALDENOR LOPES DA SILVA, 

SEBASTIÃO BALDUINO SOARES, NILSON CIRILO DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATANAZIA ALVES ALENCAR - 

OAB:OAB/MT 9.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1011919 Nr: 28388-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO ALVES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN M. B. GUEDES - 

OAB:14.344/MT, VINICIUS SANTANA OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1039454 Nr: 41388-49.2015.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR GONÇALINA RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CASTRILLO - OAB:3990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA - OAB:

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 944256 Nr: 57013-60.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSTENILDO RIBEIRO CAMPOS, VINICIUS AUGUSTO 

MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1053916 Nr: 48304-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEORGINA BAREIRO PAREDE, MARIA ALEXANDRINA 

DA SILVA, MARIA APARECIDA ALVARES, MARIA RODRIGUES DOS 

SANTOS, UMBELINA GUIMARAES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 
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desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1038956 Nr: 41110-48.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUNICE DE CAMPOS MINOSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 998282 Nr: 22742-88.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLIAN MARQUES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1050299 Nr: 46575-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDY MACEDO GOMES, ABELARDO PINTO TELES 

FILHO, ALICE DE OLIVEIRA MOREIRA, CLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA, 

CRISTINA DEZIDERIA PASSOS, JAKELINE OLIVEIRA TELES CARBONATO, 

DAYANNE NOGUEIRA CAJANGO, EDIPO MACEDO SILVA, ELISÂNGELA 

SOUSA ROCHA, GLORIA CARLOS CAMPOS, LAUDICEIA COSTA 

SILVEIRA PIACENTINI, NAYARA BIANCA DA SILVA, ODAIR JOSE PEREIRA 

BARBOSA, ROSÂNGELA FERREIRA SANTIAGO SILVA, SILMARIA 

OLIVEIRA PEREIRA, SIZENANDO SANTANA FILHO, TAIRONE OLIVEIRA 

CAMPOS, WILLIAN CAMPOS PEREIRA, ZACARIAS MACHADO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA PROC DO ESTADO - OAB:4646

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 
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juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375696 Nr: 11834-79.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO CLODOMIRO DE OLIVEIRA LEITE GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - 

OAB:7167/MT, RUBI FANCHIN (PROC MUNICIPIO) - OAB:3799

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROCURADOR DO E

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1028087 Nr: 35818-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPÓRIO DA MÚSICA COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS 

MUSICAIS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISC. 

FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MAIA MACEDO - 

OAB:20000/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 CONCEDO A SEGURANÇA para ratificar a liminar deferida nos autos, a 

fim de DETERMINAR ao impetrado que se abstenha de condicionar a 

liberação das mercadorias do impetrante, objeto do TAD nº. 1121076-0, ao 

pagamento prévio de tributos.Extraia-se cópia desta decisão, 

encaminhando-a a Autoridade Impetrada, a teor do que diz a letra do art. 

13, da Lei 12.016/09.A presente sentença, de acordo com o disposto no 

art. 14, §1º, do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça.Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da 

Constituição Estadual.Sem honorários, nos termos da Súmula 105 do 

STJ.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 976747 Nr: 12537-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRHIMEL ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA - EPP, 

ANTONELLA MAYLEDY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISC. FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando os 

termos da liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo do 

Impetrante, devendo ser ratificada a determinação judicial para que a 

Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia 

cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre o denominado 

“CONSUMO TUSD”, concernente a Unidade Consumidora Nº 3768759. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, 

a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º, do Estatuto acima mencionado, 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.Sem custas, 

como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.Sem honorários, 

nos termos da Súmula 105 do STJ.P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 974797 Nr: 11548-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DA AGENCIA FAZENDARIA DE CUIABA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAÍDES JOSÉ DOS REIS - 

OAB:18883

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA vindicada, confirmando os 

termos da liminar, de modo a assegurar o direito líquido e certo do 

Impetrante, devendo ser ratificada a determinação judicial para que a 

Autoridade Coatora se abstenha de incluir nas faturas de energia 

cobrança quanto ao valor do ICMS que incide sobre o denominado 

“CONSUMO TUSD”, concernente a Unidade Consumidora Nº 3309630. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada, 

a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º, do Estatuto acima mencionado, 

está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.Sem custas, 

como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual.Sem honorários, 

nos termos da Súmula 105 do STJ.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 835025 Nr: 40240-71.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. M. W. SERVIÇOS DE COPIAS E IMPRESSOES LTDA 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Barros Ferreira Jr. - 

OAB:7002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Trata-se de ação declaratória ajuizada por R.M.W. SERVIÇOS DE CÓPIAS 
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E IMPRESSÕES LTDA EPP em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT.

A ação foi ajuizada em 30/09/2013.

A antecipação da tutela vindicada pela parte foi indeferida pela decisão de 

fls. 73/77.

Conforme as certidões de fls. 78 e 79, decorreu o prazo para o autor 

interpor recurso da decisão, bem como promover o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça para a citação da parte adversa.

O despacho de fl. 80 determinou a intimação pessoal da parte a promover 

a diligência no prazo de 48 horas.

A intimação resultou infrutífera conforme atesta o documento de fl. 82.

Diante disso, determinou-se a intimação editalícia do autor (fl. 84), cujo 

prazo transcorreu sem qualquer manifestação (fl. 87).

É o que tinha a relatar.

 Decido.

As certidões de fls. 79, 82 e 87, evidenciam o desinteresse da parte no 

prosseguimento da lide, pelo abandono do processo.

Intimada a promover as diligências necessárias ao prosseguimento do 

feito, o autor quedou-se inerte, deixando de se manifestar.

Assim, tendo em vista que a parte autora deixou de realizar diligência 

processual que lhe competia, o fato configura o abandono da causa, 

consoante redação do art. 485, III, do NCPC.

Isso posto, nos termos da fundamentação supra, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, III, do 

CPC.

Condeno a parte autora a pagamento das custas processuais, ficando 

isenta dos honorários advocatícios, uma vez que a parte requerida sequer 

fora citada do teor desta ação.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, I, do 

NCPC.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1019002 Nr: 31372-36.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON FÉLIX GALVÃO, JEANNE KATT DIAS 

MARQUES, JORDHAN CLAUDIO SALI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI DE SOUZA COSTA E 

SILVA - OAB:4646

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1046738 Nr: 44762-73.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA RITA CHRISTOFOLO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:8.441/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1005303 Nr: 25672-79.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TARCÍLIO CARLINDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ARRUDA DE LEMOS - 

OAB:18363/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1018809 Nr: 31301-34.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ALVES DOS SANTOS, ALMIRA MALHADO PAES 

DE BARROS, ODILZA FERREIRA LEMES, GISSELDA MATTANA, ERCILIA 

FRANCISCA PEDROSO DAUBIAN, SIMONE CALDEIRA GONÇALVES, 

NEUSA VITORIANO DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBEIRO OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:8874B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 

litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1029602 Nr: 36625-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA MEURER VICTOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LUCIA RICARTE - 

OAB:4.411/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI M. F. DE SOUZA 

COSTA E SILVA - PROC. ESTAD - OAB:4646

 Vistos,

 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo Estado 

de Mato Grosso, alegando omissão e contradição na sentença proferida 

no presente feito.

Em detida análise dos argumentos apresentados, constato que em 

verdade o embargante se insurge contra o que consideram error in 

judicando, que deve ser atacado por meio do recurso adequado à reforma 

da sentença.

 Os Embargos Declaratórios têm finalidade de:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

 III – corrigir erro material.

Ou seja, completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando 

obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

 Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados 

na norma legal (art. 1022, NCPC), ou para corrigir erro manifesto de 

tempestividade do recurso ou do preparo é que são admissíveis os 

declaratórios.

Nesse sentido também, segundo os Eg. Tribunais é a orientação 

jurisprudencial dominante:

“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior reexaminando 

ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em 

conseqüência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do 

julgado, o que foge ao disposto no art. 535 e incisos do CPC”. (RSTJ 

30/412).

Cuida lembrar que o magistrado não está obrigado a responder a todas as 

alegações das partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes 

para, com segurança, proferir se veredicto, de forma fundamentada e 

desde que, não apresente resquícios de arbitrariedade, pois, está ele 

protegido pelo princípio da livre convicção, não estando, portanto, 

obrigado a ater-se aos fundamentos elencados por quaisquer dos 
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litigantes ou discorrer de forma detalhada a todos os pontos e argumentos 

por eles suscitados.

 Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO dos 

embargos de declaração, porque são tempestivos e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 315726 Nr: 19828-32.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOYSES CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC DO MUNICIPIO - OAB:6944, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT, RUBI FACHIN 

(PROCURADOR DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Vistos, etc.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para atualização dos valores.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 270221 Nr: 2340-64.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE SILVA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

Proc do Municipio - OAB:3654 PROC

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 958388 Nr: 4154-33.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DA SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORAIDES J. DOS REIS - 

OAB:18.883/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708923 Nr: 1912-43.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA- 

PROC. ESTADO - OAB:8156, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - 

PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 453158 Nr: 25116-53.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708923 Nr: 1912-43.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONI BARCELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, FUNEMAT - 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY CRISTINA DA SILVA- 

PROC. ESTADO - OAB:8156, WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - 

PROC DO ESTADO - OAB:7718 - B/ MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 948659 Nr: 59511-32.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GESEBEL LOPES SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1037171 Nr: 40153-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MARTA GOMES MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1000139 Nr: 23514-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ERCILIA GOMES ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO LUIZ JEVINSKI - 

OAB:12727

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA-

(Procurador do Município de Cuiabá) - OAB:8930/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 431091 Nr: 11534-83.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ED WILLIAM BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424483 Nr: 8443-82.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEI RAMÃO DE SENA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT, TRIANA CAMPANA MICHELLIS - 

OAB:5.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR C. 

GARGAGLIONE (PROC.EST.) - OAB:3411/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1036051 Nr: 39600-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NALZITA PAIXÃO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 714470 Nr: 9189-13.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÉO CASSIO PEREIRA FAGUNDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1023557-34.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LECINIO CAETANO DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR KAUFFMAN OAB - 17421-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA (IMPETRADO)

PAULO DA CUNHA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1023557-34.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

78.880,32; Espécie/Assunto: [NOMEAÇÃO]. Cuiabá, 1 de fevereiro de 

2017. O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER o 

valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta centavos), comprovando 

nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. Oficial de Justiça, a ser 

depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, Conta Corrente nº 

14239-5, advertindo-se de que a central de mandados só aceita os 

originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. Despacho/Decisão: Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua 

Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn/D, Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT Cep:78049905 Fone: (65) 3648-6506.

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1017821-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARTINS GOMES OLIVEIRA (IMPETRANTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ALINE MARTINS GOMES OLIVEIRA OAB - 0015700-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1017821-35.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

1.643,34; Espécie/Assunto: [CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO, PRAZO 

DE VALIDADE]. Cuiabá, 1 de fevereiro de 2017. O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão 

exarada nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada e para: RECOLHER o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e 

oitenta centavos), comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência 

do Sr. Oficial de Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 

3834-2, Conta Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de 

mandados só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do 

caixa ou nos terminais de autoatendimento, sendo vedados os 

comprovantes de transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou 

depósito por envelope, conforme portaria 64/2013/DF. Despacho/Decisão: 

Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, 

Sn/D, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT Cep:78049905 Fone: (65) 

3648-6506.

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1021544-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI TEREZINHA CARMINATTI PATEL (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE AZEVEDO FILHO OAB - 0016239-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1021544-62.2016.8.11.0041; Valor causa: R$ 

1.000,00; Espécie/Assunto: [CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]. Cuiabá, 

1 de fevereiro de 2017. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos 

do processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e 

para: RECOLHER o valor de R$ 32,80 (trinta e dois reais e oitenta 

centavos), comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, 

Conta Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de mandados 

só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos 

terminais de autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de 

transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por 

envelope, conforme portaria 64/2013/DF. Despacho/Decisão: Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn/D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT Cep:78049905 Fone: (65) 3648-6506.

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1002448-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA GUIMARAES CHOCAIR (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - 21417-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (IMPETRADO)

EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO FINALIDADE: O 

presente expediente tem por finalidade a intimação da parte autora para 

CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo acima identificado, 

em trâmite nesta vara especializada e para: 1) RECOLHER os valores de 

R$ 36,35 (trinta e seis reais e trinta e cinco centavos) e R$ 32,56 (trinta e 

dois reais e cinquenta e seis centavos), referente às diligência do Sr. 

Oficial de Justiça para intimação da(s) autoridade(s) impetrada(s), 

respectivamente, a serem depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, 

Conta Corrente nº 14239-5; comprovando nos autos (via PJE), 

advertindo-se de que a central de mandados só aceita os originais dos 

comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos terminais de 

autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de transferências 

eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por envelope, conforme 

portaria 64/2013/DF. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn/D, Centro Político 

Administrativo, Cuiabá-MT Cep:78049905 Fone: (65) 3648-6506.

Intimação Classe: CNJ-120 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1001593-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES MONTEIRO DA SILVA (IMPETRANTE)

MARCELO ANTONIO DOS REIS (IMPETRANTE)

LUCIANO MENEZES DOURADO (IMPETRANTE)

ALINE MONTEIRO DE ARCANJO (IMPETRANTE)

MARIA APARECIDA DA SILVA (IMPETRANTE)

JOEL ALVES DE ARAUJO (IMPETRANTE)

TAWANY CAROLINE DE OLIVEIRA PEREIRA (IMPETRANTE)

MARIA DE LURDES DOS REIS SILVA (IMPETRANTE)

GABRIELA ALCANTARA DE ARAUJO (IMPETRANTE)

ANDERSON MARCIO PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

luiz roberto obersteiner OAB - 2658-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Comissão Eleitoral da Secretaria de Educação de Cuiabá (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1001593-48.2017.8.11.0041; Valor causa: R$ 

1.000,00; Espécie/Assunto: [CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO]. Cuiabá, 

1 de fevereiro de 2017. O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos 

do processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e 

para: RECOLHER o valor de R$ 33,25 (trinta e três reais e vinte e cinco 

centavos), comprovando nos autos (via PJE), referente à diligência do Sr. 

Oficial de Justiça, a ser depositada no Banco do Brasil, Agência 3834-2, 

Conta Corrente nº 14239-5, advertindo-se de que a central de mandados 

só aceita os originais dos comprovantes emitidos na boca do caixa ou nos 

terminais de autoatendimento, sendo vedados os comprovantes de 

transferências eletrônicas, fotocópias, segunda via ou depósito por 

envelope, conforme portaria 64/2013/DF. Despacho/Decisão: Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E 

INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn/D, Centro 

Político Administrativo, Cuiabá-MT Cep:78049905 Fone: (65) 3648-6506.

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1010186-03.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA SONIA CASTRILLON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - 0003684-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL TAVARES PINHO FILHO ASSESSORIA (REQUERIDO)

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1010186-03.2016.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA SONIA CASTRILLON 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MANOEL TAVARES PINHO 

FILHO ASSESSORIA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Intime-se o autor 

para colacionar a competente prestação de contas do numerário 

disponibilizado através do ALVARÁ ELETRÔNICO 285809-6/2016, em 

cinco dias. Após, manifeste-se a parte adversa.

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1007405-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - 152165-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1007405-08.2016.8.11.0041 AUTOR: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA 

IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória com pedido de Tutela Antecipada 

ajuizada por SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIARIA CUIABÁ IV 

–SPE LTDA objetivando a concessão da tutela jurisdicional para 

suspensão da exigibilidade da multa que lhe foi aplicada pelo PROCON 

estadual. Como fundamento do alegado, afirma que a multa é decorrente 

de processo administrativo referente a cobrança de comissão de 

corretagem. Argumenta que sua atuação não feriu os preceitos do Código 

de Defesa do Consumidor e defende a legalidade da cobrança realizada, 

afirmando que esta é devida em virtude da prestação de serviços por 

parte de corretor de imóveis. Aduz a incompetência do PROCON para 

aplicação de multa em situação envolvendo descumprimento de obrigação 

de natureza individual inter partes e para interpretação ou anulação de 

cláusulas contratuais. Com a inicial vieram documentos. É o que tinha a 

relatar. Decido. A tutela de urgência possui caráter excepcional e sua 

concessão está condicionada à efetiva demonstração de probabilidade do 

direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Com efeito, a documentação carreada aos autos com a inicial é 

insuficiente a demonstrar a plausibilidade do direito invocado. Em princípio, 

não é possível vislumbrar que os atos administrativos praticados pelo 

PROCON tenham por característica a abusividade ou ilegalidade, já que o 

referido órgão, como integrante do SNDC, tem prerrogativa para aplicar as 

sanções previstas no art. 56 e seguintes do CDC. Também não é possível 

vislumbrar, em análise perfunctória, usurpação de função jurisdicional por 

parte do PROCON, uma vez que a decisão que impôs a penalidade ao 

requerente não alterou a situação inter partes, mas tão somente aplicou 

penalidade administrativa, por entender a subsunção da conduta 

constatada do fornecedor, ao fato típico previsto na norma consumerista. 

E para tanto, como garantia do direito da parte autora à ampla defesa e ao 

contraditório, necessita fazer a análise dos fatos e, obviamente, das 

cláusulas contratuais, em contraste com os preceitos do CDC. Além disso, 

não vislumbro, em princípio, que o PROCON não possa aplicar determinada 

sanção administrativa, mesmo quando a situação envolver uma relação 

obrigacional e privada entre as partes, por inexistir, no CDC, norma legal 

que exclua a sua atuação nesses casos. Também entendo que as provas, 

neste momento, são insuficientes a se constatar se houve abusividade no 

valor da multa aplicada à autora. Considerando-se a natureza punitiva da 

sanção administrativa, a avaliação de sua extensão e afetação ao 

patrimônio da pessoa jurídica somente será possível com análise 

aprofundada das condições da parte, o que não é possível neste breve 

momento de decisum inicial. Diante do exposto, INDEFIRO a TUTELA DE 

URGÊNCIA pretendida. Cite-se o Requerido para, no prazo legal, contestar 

os presentes autos. Intime-se. Cumpra-se. PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1004581-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO JOSE DA MATA OAB - 3774-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que embora a liminar tenha 

sido deferida, até o presente momento nada foi juntado que comprove a 

realização do tratamento. Deste modo, intime-se o Requerente para 

manifestar-se acerca do cumprimento de liminar. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE 

CUIABÁ

Processo Número: 1015053-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA LYRA DE MELLO (REQUERENTE)

ERIKA PAULA FERREIRA DE MELLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA OAB - 15348-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES RODRIGUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1015053-39.2016.8.11.0041 REQUERENTE: ZILDA LYRA DE MELLO, 

ERIKA PAULA FERREIRA DE MELLO REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT 

Vistos. Intimem-se os autores para aclarar o pedido, posto que não 

demonstrado "quantum satis" o direito reclamado, por ser factível registrar 

que a URV, em casos como o detalhado nos autos, se eventualmente 

declarado o direito à percepção do benefício em processo judicial com 

trânsito em julgado, a eventual execução do título deve vir em peça 

específica que não o mero pedido de alvará judicial, ora vindicado. 

Ademais, da narração dos fatos não decorre logicamente a sua 

conclusão, além do que a petição inicial não consta o valor correto a ser 

dado a causa nem demonstra a legitimidade das autoras. Portanto, e nos 

termos do artigo 321 do CPC, determino ao autor que no prazo de 15 dias 

emende e complete a inicial, sob pena de indeferimento do seu pedido.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 828112 Nr: 33968-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERCÍLIO BOM DESPACHO DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843, 
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JAQUELINE MATTOS ARFUX - OAB:9.388/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Diante do contido no Ofício n. 654/2016/DAP (FL. 53), manifestem-se as 

partes, em cinco dias, sobre o seu teor, requerendo o que entenderem de 

direito.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 360740 Nr: 30654-83.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL, PREPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:8.287/MT, MARLY SOUZA FARIA - OAB:7529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, GEANDRE BUCAIR SANTOS - OAB:7722/MT

 Vistos, etc.

 1- Intime-se o ente público Executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535 do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 

(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

2- Caso não haja oposição de embargos, determino a expedição de 

requisição do pagamento de pequeno valor (RPV) no valor indicado às fls. 

203/205.

3- Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da 

quantia depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente 

tiver direito.

4- Após, intime-se o Exequente para informar se a dívida encontra-se 

paga, ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como quitação 

total.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1055339 Nr: 48920-74.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ROSA CORREA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSYANE CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos etc.

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 946054 Nr: 58041-63.2014.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS PANTANAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ BOBATO SCHMITT 

- OAB:OAB/MT - 13.925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DULCE DE MOURA - OAB:, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Ao analisar o presente mandamus, constata-se que a decisão liminar foi 

proferida favoravelmente por este Juízo, no entanto, o Impetrante, às 

fls.132/134, noticiou descumprimento da referida decisão.

Desta forma, determino a intimação do Impetrado para que cumpra com a 

decisão liminar nos termos e para os fins já colimados (fls. 30/33), bem 

como oficie-se o responsável legal pela Rede Energisa para conhecimento 

e adoção das providências que entender necessárias com vistas ao 

cumprimento do comando judicial, sob pena de multa diária.

Para melhor inteligência, faça acompanhar o mandado, a cópia da liminar e 

desta decisão.

Às providências.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1018258 Nr: 31050-16.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTHER LUCIA DA SILVA ASSUMPÇÃO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA KARLA BATISTA E 

SILVA - OAB:8753/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Vistos etc,

Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se 

sobre os Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1023, § 2º 

do NCPC.

Expirado o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos 

para análise.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442563 Nr: 18545-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR PIRES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA LEITE MELO LUFT - 

OAB:11679/MT, KELMA REGINA BARBERATO - OAB:10.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 770362 Nr: 23375-07.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO LUIZ TOMAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR ALMEIDA SILVA - 

OAB:14252/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA 

DE MESQUITA - PROC. ESTADO - OAB:4509/MT

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Cível ajuizada por Márcio Luiz Tomazi em 

face do Estado de Mato Grosso, vindicando a antecipação da tutela 

jurisdicional para o fim de determinar a sua permanência no cargo de 

Soldado da Polícia Militar.Alega, que foi aprovado em concurso público e, 

ao final do Curso de Formação de Soldados da PMMT, iniciou suas 

atividades na corporação. Acostou à inicial os documentos de fls. 

14/104.O Réu apresentou manifestação prévia às fls. 108/118, pugnando 

pelo indeferimento do pedido de antecipação de tutela.Antecipação de 
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tutela indeferida (fls. 124/124v).Após ter sido regularmente citado, o Réu 

apresentou contestação às fls. 127/150, sustentando a inexistência do 

direito alegado e pugnando pela improcedência do pedido.O Autor deixou 

transcorrer in albis o prazo concedido para impugnar a contestação (fl. 

152).Sem produção de provas específicas.É o relatório. Fundamento e 

decido.Do mesmo modo, o Autor não comprovou nos autos o alegado 

falecimento de seu avô, que teria lhe causado os supostos problemas 

emocionais que o levaram a pedir o desligamento do Curso de Formação 

de Oficiais, tampouco pugnou pela produção de provas específicas para 

essa finalidade, o que só vem a corroborar a inexistência do direito 

pleiteado.Ao arremate, destaco que a análise do contexto fático denota o 

aparente arrependimento do Autor em ter pedido o desligamento da 

corporação, circunstância esta que, por si só, não tem o condão de 

invalidar um ato administrativo perfeito sob os aspectos formal e material, 

cujos efeitos devem prevalecer.Isto posto, rejeito o pedido formulado, com 

fundamento no artigo 487, I, do CPC.Condeno o autor ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do 

valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, do CPC). Suspendo a 

exigibilidade da obrigação com fundamento no art. 98, § 3º, do CPC.Após o 

trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes 

autos com as cautelas de praxe.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 453280 Nr: 25196-17.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RIBAMAR MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Previdenciária ajuizada por José Ribamar de 

Melo em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pleiteando a 

antecipação de tutela para conceder-lhe o benefício de auxílio-doença 

acidentário ou auxílio-acidente e, no mérito, a manutenção do 

auxílio-doença ou sua conversão em aposentadoria por invalidez 

acidentária.Acostou à inicial os documentos de fls. 25/102.Antecipação de 

tutela deferida a fls. 103/104.o réu apresentou contestação a fls. 108/130. 

Quanto ao mérito, aduz não restarem comprovados os requisitos legais 

necessários à concessão dos benefícios pretendidos, pugnando pela 

improcedência dos pedidos.Impugnação à contestação a fls. 

144/145.Laudo médico pericial juntado a fls. 175/181, com manifestação 

do autor a fls. 183/183v. O réu, apesar de intimado, deixou transcorrer in 

albis o prazo concedido para se manifestar sobre o laudo (fl. 184).É o 

relatório. Fundamento e decido.Preliminarmente. Isto posto, acolho os 

pedidos formulados, com fulcro no art. 487, I, do CPC, deferiu a 

antecipação de tutela com efeitos a partir do dia seguinte à cessação do 

pagamento em âmbito administrativo e, no mérito, para condenar o réu a 

converter tal benefício em aposentadoria por invalidez acidentária a partir 

da data da juntada do laudo pericial aos autos, devendo as eventuais 

parcelas vencidas serem pagas com acréscimo de juros da caderneta de 

poupança a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o 

vencimento de cada parcel.Sem custas. Condeno o réu ao pagamento de 

honorários advocatícios, cujo percentual será arbitrado em liquidação de 

sentença (art. 85, § 4º, II, do CPC).Decisão sujeita ao reexame necessário, 

por força do disposto no artigo 496, I, do CPC e na Súmula n.º 490 do STJ. 

Dessa forma, decorrido o prazo para recursos voluntários, 

encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, fazendo grafar as sempre respeitosas homenagens deste 

juízo.Expeça-se a certidão de honorários periciais em favor da expert, 

caso tal providência ainda não tenha sido ultimada.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 714937 Nr: 6935-67.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE ROCHA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Vistos etc.

Ao analisar a presente ação, constata-se que a decisão foi proferida 

favoravelmente por este Juízo, determinando que o requerido a 

complementação da cesta básica entregue mensalmente à autora, no 

entanto, o Impetrado noticiou que não esta sendo cumprida corretamente a 

ordem judicial.

Desta forma, determino a intimação do Impetrado para que cumpra 

integralmente com a liminar deferida em fls.53/54, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de suportar pessoalmente a aplicação 

da multa diária que fixo em R$ 2,000,00 (dois mil reais), sem prejuízo das 

sanções civis, penais e administrativas, na hipótese de descumprimento 

da medida judicial, nos termos do Provimento nº 56/2008-CGJ/MT, entre as 

quais, afastamento do cargo e encaminhamento à DEPOL mais próxima ao 

Fórum para lavratura de Termo Circunstanciado por delito de prevaricação 

(art. 319 do Código Penal), além de remeter os autos ao Ministério Público 

para apuração de delito de improbidade administrativa previsto no inciso II 

do art. 11 da Lei nº. 8.429/1992.

Para melhor inteligência, faça acompanhar o mandado, a cópia da 

sentença e desta decisão.

Además, considerando o pedido de cumprimento de sentença de 

fls.189/190 , intime-se o executado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar impugnação ao cumprimento de sentença.

Expeça-se mandado, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça 

plantonista, se necessário.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 840365 Nr: 44767-66.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA BUSTAMANTE DIAS BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE - OAB:OAB/MT 7.892

 Vistos, etc.

 1- Intime-se o ente público Executado, na pessoa de seu representante 

legal, para, querendo, impugnar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias, conforme art. 535 do CPC/2015 c/c art. 1º-B da Lei nº. 9.494/1997 

(incluído pela medida provisória nº. 2.180-35, de 2001).

2- Caso não haja oposição de embargos, determino a expedição de 

requisição do pagamento de pequeno valor (RPV) no valor indicado às fls. 

170/172-v.

3- Com o pagamento, expeça-se, de imediato, alvará de levantamento da 

quantia depositada e demais correções monetárias que a parte Exequente 

tiver direito.

4- Após, intime-se o Exequente para informar se a dívida encontra-se 

paga, ressaltando-se que seu silêncio será interpretado como quitação 

total.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 740268 Nr: 36972-77.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO MISAHEL DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNEMAT - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS DE MELO SANTIAGO - 

OAB:14359

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:
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 Vistos, etc.

 ROBERTO MISAHEL DO AMARAL ajuizou a presente Ação Obrigacional 

em face da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

FUNEMAT, objetivando a concessão de liminar para autorizar sua 

permanência no concurso público para ingresso na Carreira Militar.

Acostou à inicial os documentos de fls. 27/73.

Antecipação de tutela indeferida (fls. 74/74v). Inconformado com a 

decisão, o autor interpôs Agravo de Instrumento junto ao TJMT, cuja liminar 

foi indeferida.

Diante da impossibilidade de citação da ré (fls. 102/104), o autor foi 

intimado via imprensa, quedando-se inerte (fl. 105). Tentada a sua 

intimação pessoal, a mesma restou frustrada diante da sua não 

localização no endereço informado na exordial, deixando assim de atender 

ao comando previsto no art. 77, V, do CPC.

Isto posto, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fundamento no artigo 485, II e III, do Código de Processo Civil.

Custas pelo autor. Suspendo a exigibilidade da obrigação com supedâneo 

no art. 98, § 3º, do CPC.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 777247 Nr: 30598-11.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO MARCOS VELASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB-MT 12.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Ordinária ajuizada Rogério Marcos Velasco 

em face do Estado de Mato Grosso, pugnando pela anulação do ato 

administrativo que o excluiu do quadro de acesso para a promoção a ser 

realizada em 05.09.2010 sob a alegação de que não possuía idoneidade 

moral, com a consequente concessão da promoção no critério de 

antiguidade por ressarcimento de preterição.Acostou à inicial os 

documentos de fls. 32/311.Após ter sido regularmente citado, o réu 

apresentou contestação às fls. 316/327, sustentando a inexistência do 

direito alegado e pugnando pela improcedência dos pedidos.Impugnação à 

contestação às fls. 357/369.Sem produção de provas específicas.O 

Ministério Público, por meio do parecer de fls. 373/375, se manifesta pelo 

prosseguimento do feito sem sua intervenção.É o escorço do necessário. 

Fundamento e Decido. A controvérsia a ser dirimida nos presentes autos 

consiste em saber se procede o pedido de anulação do ato administrativo 

que indeferiu a inclusão do autor no quadro de acesso à promoção a ser 

realizada em 05.09.2010, sob o argumento de que não possuía a 

idoneidade moral necessária à promoção, nos moldes do art. 13, III, do CPC 

e 25, I, do Decreto nº 2.468/10. É pacifico o entendimento neste tribunal, 

bem como nos Tribunais Superiores, que não existe ofensa ao princípio da 

presunção de inocência a não inclusão ao quadro de acesso. Por 

corolário, não havendo motivos capazes de justificar a anulação do ato 

administrativo combatido, resta prejudicada a pretensão que visa a 

concessão da promoção em ressarcimento por preterição, dada a relação 

de dependência existente entre os pedidos.Isto posto, rejeito os pedidos 

formulados, com fulcro no art. 487, I, do CPC.Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro 

em 10% do valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, III, do CPC). 

Suspendo a exigibilidade da obrigação com fundamento no art. 98, § 3º, do 

CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de praxe.P.R.I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 927265 Nr: 47787-31.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE MEDRADO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1045430 Nr: 44082-88.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCINEIDE PROENÇA DA CRUZ SCHMIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4811-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352622 Nr: 22816-89.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAU GALDINO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:82185/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICOLE ROMEIRO TAVEIROS - 

PROCURADORA DO INSS - OAB:1243.345

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 352645 Nr: 22794-31.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REJANE BORGES LEAL DE PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLY ANAYANA 

BORTOLUZZI (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.062/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380771 Nr: 16978-34.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: IZALTINO JORGE DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 343860 Nr: 14322-41.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARY DA CUNHA MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY MARIA REVELES DA 

CONCEIÇÃO - OAB:8448

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CEZAR MORENO 

PESSOA - P. Federal - OAB:3.920/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027170 Nr: 35453-28.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA MATO GROSSO DE MEDICAMENTOS 

LTDA EPP, VALMIR ANTONIO PIZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DO CONTA CORRENTE DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA/SEFAZ/MT, SUPERINTENDENTE 

ADJUNTO DE FISC. FAZENDÁRIA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6.057 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 826921 Nr: 32821-97.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRON ARCANJO MARTINS, ERISMAR DA SILVA 

MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAPELEIRO 

PROCURADORA ESTADO - OAB:, SERGIO BENEDITO BASTOS 

PARREIRA - Proc. Mun. - OAB:3.845/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 900384 Nr: 30127-24.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROLDÃO VENTURA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 389320 Nr: 25029-34.2009.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO ESTADUAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA 

AGRICOLA,AGRÁRIO E PECUÁRIO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FEGURI - 

OAB:11186, KERGINALDO ALMEIDA CRUZ - OAB:10598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1057727 Nr: 49883-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON LUIS FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381298 Nr: 16986-11.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARISTON NUNES DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DONIZETE RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:8655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes
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 para requererem o que entender

de direito.

Vara Especializada de Execução Fiscal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1126255 Nr: 21413-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SÜLZER PARADA - 

OAB:OAB/MT 11.846/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Compulsando os autos, verifico a ausência do recolhimento das custas 

processuais, conforme certificado às fls. 122, razão pela qual determino a 

intimação da parte embargante para que efetue o seu recolhimento, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 884445 Nr: 19474-60.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM CELULAR S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:6.203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O EMBARGANTE PARA APRESENTAR, EM QUERENDO, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AOS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADO PELA FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL ÀS FLS. 28/32.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1054806 Nr: 48674-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:OAB/MT 16.501-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O EMBARGANTE PARA APRESENTAR, EM QUERENDO, NO 

PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO AOS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADO PELA FAZENDA PÚBLICA ÀS 

FLS. 113-115.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 421875 Nr: 7083-15.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KALCAPE DISTRIBUIDORA DE CALÇADOS 

LTDA, MARILZA JARDIM XAVIER, MARINES FRANCISCA JARDIM XAVIER, 

LUIZ FABIANO AJUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JUNIOR - 

OAB:PROCURADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONAN SILVA DE OLIVEIRA - 

OAB:8906/MT

 INTIMO O EXECUTADO LUIZ FABIANO AJUZ, PARA APRESENTAR, EM 

QUERENDO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADO PELA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL ÀS FLS. 34/43.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 296303 Nr: 2408-39.1992.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORESIO DE OLIVEIRA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRÍCIO MONTEIRO 

OLIVEIRA - OAB:8661-E

 Certifico e torno sem efeito a certidão de fl. 57 devido ao lançamento 

equivocado da mesma, tendo em vista que as partes não foram 

devidamente intimadas da sentença de fl. 56/56v.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 1075074 Nr: 57542-45.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS AMARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEFAZ - SECRET. DE ESTADO DE FAZENDA 

DO GOVERNO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVAN FREITAS VIEIRA - 

OAB:11.192/MT, TELMA FERNANDES DA SILVA - OAB:10.589MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto Posto, não estando suficientemente comprovada a propriedade e a 

posse do bem imóvel matrícula nº 53465, penhorado na Ação de 

Execução nº 3931-47.1996.811.0041 – Código 63956 (em apenso), 

indefiro a liminar nestes autos, com fundamento no art. 1.051 do CPC, e 

determino o processamento e prosseguimento dos presentes Embargos 

para discussão da matéria constante da exordial.6 - Cite-se o Embargado 

para contestar os Embargos, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados na exordial.7 - 

Intimem-se e cumpra-se.

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 31139 Nr: 19496-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON TAVARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBENS VALIM FRANCO - 

OAB:6045-B

 Vistos.

Analisando a resposta do acusado MILTON TAVARES DE SOUZA, não 

vejo presentes os requisitos numerados no artigo 397, do Código de 

Processo Penal, que orientam a absolvição sumária. Assim sendo, em 

obediência ao devido processo legal, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 4-5-2017 às 15h, conforme determina o artigo 399, 

do CPP, momento em que, preenchidos os requisitos, deverá ser ofertada 

a proposta de suspensão condicional do processo.

Intimem-se/requisitem-se as testemunhas, bem como os acusados, seu 

defensor e o Ministério Público.

Cumpra-se

Cuiabá, 6 de dezembro de 2016.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26782 Nr: 1263-13.2015.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISOSTOMO TEIXEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Certifico e dou fé, que não houve recurso contra a decisão que rejeitou a 

exceção de pré-executividade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24743 Nr: 1134-42.2014.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT, CONSTRUTORA 

ATHOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edilson Rosendo da Silva - 

OAB:6944, João Otávio Pereira Marques - OAB:9.782

 Vistos.

 DEFIRO o pedido do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL de fls. 862/863, por 

conseguinte, designo o dia 23-02-2017, às 09:00h, para a realização de 

audiência de conciliação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania em Matéria Ambiental de Cuiabá.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 30 de janeiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30641 Nr: 2112-48.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otto Medeiros de Azevedo Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josy Anne Menezes - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte exequente sobre a petição de fls. 

09/11, e requerer o que de direito, no prazo de cinco dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adair Julieta da Silva

 Cod. Proc.: 27057 Nr: 1421-68.2015.811.0082

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA MAGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A, SAMUEL ERNY CHRISTOFOLLI PARISENTI - OAB:18382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico e dou fé, nos termos da legislação vigente, que impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte requerente, para apresentar 

contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO

AUTOS Nº 9862-08.2008.811.0042

 ESPÉCIE: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO BARROS

INTIMANDO: Réu(s): DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO BARROS, Cpf: 

35378050120, Rg: 268.442 SSP MT Filiação: Alinor Leite Barros e Adenir 

Ribeiro Barros, data de nascimento: 10/09/1961, brasileiro(a), natural de 

Alto paraguai-MT, casado(a), pecuarista, Endereço: Av. Principal-02, 

Aguaçu, Cidade: Cuiabá-MT, fone: 99956-6677.

 FINALIDADE: Intimar o acusado, DOMINGOS SÁVIO RIBEIRO DE BARROS, 

para comparecer a sessão de julgamento, que será realizado no dia 

17/04/2017, às 13h30m, pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri no Fórum da 

Comarca de Cuiabá localizado na Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira 

Mendes, Sn - D, Bairro: Centro Politico Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT 

Cep:78.049-905, Fone: (65) 3648-6155.

ADVERTÊNCIAS: a) Não comparecendo à audiência designada, sem justa 

causa, o réu, ser-lhe-á aplicado o disposto no art. 457 da Lei nº 

11.689/2008:

‘Art. 457. O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do 

acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante, que tiver sido 

regularmente intimado.

OBSERVAÇÃO: Deverá o intimando comparecer devidamente trajado e 

portando documentos pessoais.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. Ante a impossibilidade do advogado do 

réu, devido a problemas de saúde, de atuar no julgamento designado para 

o próximo dia 23, redesigno o ato para o dia 17 de abril de 2017, às 

13h30min. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Sebastião do Espirito 

Santo Junior, digitei.

Cuiabá - MT, 2 de fevereiro de 2017.

Rosana Albuquerque Dutra

Gestor(a) Judiciário(a)

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 462057 Nr: 1895-91.2017.811.0042

 AÇÃO: Agravo de Execução Penal->Recursos->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WIVERSON MORAES SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL WINCK DO 

NASCIMENTO - OAB:19119/MT

 Vistos.

Processe o recurso de Agravo em Execução interposto pelo i. 

representante do Ministério Publico.

Dê-se vista dos autos à defesa para apresentar suas contrarrazões.

Após, volte-me os autos conclusos para decisão de manutenção ou 

reforma.

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 370994 Nr: 11577-75.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO CIPRIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADALTO SALES DE MATOS 

JUNIOR - OAB:14603

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU P/ CONSTITUIR NOVO ADVOGADO

Prazo:10

Intimando:Réu(s): Rodrigo Cipriano dos Santos Filiação: João Batista dos 

Santos e Geralda Maria Cipriano Dantas, data de nascimento: 31/05/1995, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, convivente, servente, Endereço: Rua 

02, Qdra 07, Lote 25, Bairro: Jardim Umuarama, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado, para que, 

ciente(s), cumpra(m) a determinação judicial firmada nos autos e abaixo 

consignada, mais precisamente, para para constituir novo defensor no 

prazo de 10 (dez) dias. Findo tal prazo sem manifestação, ser-lhe-á 

nomeado o Dr. Defensor Público que atua nesta Vara, para prosseguir na 

sua defesa, nos autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:DR. ADALTOU RENUNCIOU

Nome do Servidor (digitador):JORDANA MACIEL
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Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 328254 Nr: 8198-97.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIKSON LEON ARRUDA E SILVA, WENDER 

OLIVEIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, SELIO SOARES DE 

QUEIROZ - OAB:8470/O

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE ADVOGADO P/ FASE 402 CPP

Prazo:5

Intimando:DR. SELIO SOARES DE QUEIROZ - OAB/MT 8470-O

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(A,S) ADVOGADO(A,S), acima qualificado(s), 

mais precisamente para manifestar(em) no prazo e para os fins previstos 

no 402 do CPP, em conformidade com Lei 11.719/2008 de 20/06/2008, nos 

autos acima mencionados.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nome do Servidor (digitador):JORDANA MACIEL

Portaria:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 344541 Nr: 4760-29.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE ALVES DOS SANTOS, GILVALDO 

GOMES DOS SANTOS JUNIOR, BRUNO LUCAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - OAB:

 Vistos etc.

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

 II – Considerando que o acusado André mudou-se de endereço sem 

informar o juízo, decreto sua revelia.

 III – Com relação ao acusado Bruno determino ao oficial de justiça que 

envide esforços em intima-lo para próxima audiência, que desde já 

designo 27.03.2017 às 15h00min.

 IV – Levando em conta que o MP insiste na oitiva dos policiais 

requisite-se.

 V – Tendo Givaldo Gomes sido nesta data cientificado dos termos do 

processo, embora já tivesse sido citado por edital e se manifestado nos 

autos, inclusive mais de uma assinatura de seu punho, ratifico os atos 

anteriores e o mesmo fica intimado para a próxima audiência, todavia, 

caso ainda esteja preso, devera ser requisitado.

 VI – Intime-se a testemunha de defesa Ana Paula Fitania Pereira.

Saem os presentes intimados.

VII – Às providencias.

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 436725 Nr: 13027-82.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DE MELO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO PADILHA DE 

CARVALHO - OAB:3330/MT, SALUSTRA GRAÇAS PADILHA DE 

CARVALHO HAUBERT - OAB:12059

 Diante do exposto, acolho o parecer ministerial de fl. 87-verso e DEFIRO o 

desentranhamento da carteira de identidade RG em nome do acusado (fl. 

42), devendo o mesmo ser entregue ao seu patrono mediante termo de 

entrega devidamente assinado, e INDEFIRO o pedido de restituição em 

relação à motocicleta e ao aparelho celular formulado nos autos (fls. 

82/84), com fulcro no artigo 118 e 120 do Código de Processo 

Penal.Quanto ao pedido de absolvição sumária, não vislumbro no atual 

momento processual a possibilidade de seu deferimento, pelo que 

INDEFIRO.Ciência ao Ministério Público e a Defesa.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências. Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 2017.SILVANA 

FERRER ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 403045 Nr: 7360-52.2015.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIMAR PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793/MT

 Diante do exposto, acolho o parecer Ministerial de fls. 42 e INDEFIRO, por 

ora, o pedido de restituição formulado nos autos (fls. 34/35), com fulcro no 

artigo 118 e seguintes do Código de Processo Penal.Cientifique-se o 

Ministério Público e a Defesa. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 09 de janeiro de 

2017.SILVANA FERRER ARRUDAJuíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 444841 Nr: 21674-66.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON LEÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO CARNEIRO DE 

SOUSA - OAB:6990/MT

 Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA DENÚNCIA, 

para CONDENAR o réu EMERSON LEÃO DA SILVA, qualificado nos autos, 

como incurso nas sanções previstas nos art. 157, caput, c/c art. 307, na 

forma do art. 69, todos do Código Penal.(...)Destarte, TORNO DEFINITIVAS 

AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE 04 (QUATRO) ANOS DE 

RECLUSÃO (artigo 157, “caput” do CP) e 03 (TRÊS) MESES DE 

RESTRIÇÃO DE DIREITOS (artigo 307 do CP), bem como AO PAGAMENTO 

DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA.Considerando o regime aplicado ao cumprimento 

das penas, bem como a inexistência dos requisitos necessários à prisão 

preventiva disciplinados nos arts. 312 e 313 do CPP, CONCEDO ao réu a 

liberdade provisória e o direito de recorrer em liberdade. Para tanto, 

EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA, salvo se por outro 

motivo estiver preso. Diante da falta de elementos seguros a embasar 

condenação civil, bem como diante da ausência de prejuízo suportado pela 

vítima vez que foi ressarcida dos bens roubados (fls. 20), deixo de fixar o 

valor mínimo para a reparação civil nos termos do art. 387, IV, do Código 

de Processo Penal-CPP, vez que não existe pedido expresso na denúncia 

.Isento o condenado do pagamento das custas e despesas processuais 

diante da concluída pobreza, situação que pode ser auferida do fato de ter 

sido defendido através da Defensoria Pública.(...)Notifique-se o Ministério 

Público e a Defesa do conteúdo desta sentença.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2017.SILVANA 

FERRER ARRUDAJuíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva

 Cod. Proc.: 166539 Nr: 13842-89.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARTEGEAN MORAES LEÃO, RUITER 

CÂNDIDO DA SILVA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JUNIOR - 

OAB:6843/MT, ANTONIO ROGÉRIO A. DA C. STEFAN - OAB:7.030, 

JABES ALBERTO DIAS - OAB:17005, TENARESSA APARECIDA DE 

ARAUJO DELLA LIBERA - OAB:7.031, WESLEY ROBERT DE AMORIM - 

OAB:6610/MT

 “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo parcialmente 

procedente a denúncia de fls. 08/14, dos autos para: a) Absolver o 

denunciado Ruiter Cândido da Silva, já qualificado, dos delitos que lhe são 

atribuídos, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, 

por entender que não há, nos autos, provas suficientes para sustentar um 

édito condenatório; b) Condenar o réu Kartegean Moraes Leão, já 

qualificado no processo, nas penas art. 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 70, 

c/c art. 61, inciso I, todos do Código Penal(...)VI – DA DOSIMETRIA DA 

PENA(...)Por tais motivos, fixo a pena-base no mínimo legal de QUATRO 

ANOS DE RECLUSÃO E MULTA EM DEZ DIAS-MULTA e o dia-multa 

correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos 

fatos(...)Assim, diante do reconhecimento da ocorrência do concurso 

formal, e do que dispõe o art. 72 do Código Penal, aumento a pena em 1/5 

(um quinto), e fixo-a de forma definitiva em SEIS ANOS, NOVE MESES E 

DEZOITO DIAS DE RECLUSÃO E CINQUENTA E UM DIAS-MULTA e o 

dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário mínimo vigente à 

época dos fatos(...)pelo regime fechado(...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 117251 Nr: 6527-78.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO OTONIEL DE MATOS - 

OAB:2825/MT, JOSÉ CARLOS PINTO - OAB:2286/MT

 “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo procedente a 

denúncia de fls. 08/09, dos autos, e condeno o réu Flávio Roberto dos 

Santos, já qualificado, nas penas artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código 

Penal. Definida, assim, a questão da incidência penal, segue-se a 

individualização e dosagem da pena do Acusado(...)Assim, diante do 

reconhecimento da ocorrência do concurso formal, e do que dispõe o art. 

72 do Código Penal fixo a pena do acusado Flávio Roberto dos Santos em 

SEIS ANOS, DOIS MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E MULTA EM VINTE 

E SEIS DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do 

salário mínimo vigente à época dos fatos.Nos termos do artigo 33, § 2º, 

alínea “b”, do Código Penal, determino o regime semiaberto para o início do 

cumprimento da pena(...)”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro Araujo

 Cod. Proc.: 431792 Nr: 7587-08.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ALVES RAMOS, LEONARDO ANTONIO 

SESQUIM, ELIZANGELA ALVES RAMOS, GEISSE KELI BEZERRA BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GEON MORAES DA 

SILVA - OAB:18.348, PAULO GEON MORAES DA SILVA - 

OAB:18348/MT, SABINO JOSE CARDOSO - OAB:RO -1905, Sabino 

José Cardoso - OAB:RO 1905

 Intimação da defesa para proceder a apresentação de alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro Araujo

 Cod. Proc.: 452761 Nr: 29914-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FERREIRA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL FELICIANO MOREIRA - 

OAB:6833/MT

 Intimação da advogado(a)para proceder a apresentação da defesa incial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 134130 Nr: 1982-28.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS DA COSTA MONTENEGRO 

SOARES, LUIZ CARLOS PORTES, LAUCINDO DE OLIVEIRA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, EDIVAN MARTINS DA 

SILVA - OAB:9166, JÚLIO CÉSAR PREZA DE ARRUDA -OAB/MT 10547 - 

OAB:10547

 "(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, com fundamento no 

art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal absolvo o denunciado Luiz 

Carlos Portes por entender não existirem, nos autos, provas suficientes 

para a condenação(...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro Araujo

 Cod. Proc.: 439358 Nr: 15867-65.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS JOHAN MIRANDA DA SILVA, 

MATHEUS KENNEDY SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, RODRIGO PINHEIRO 

HERNANDES - OAB:19124

 Intimação da defesa para proceder a apresentação de alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 69812 Nr: 3804-91.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO BORGES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BEATRIZ PINTO VIANA - 

OAB:10456/MT

 "(...) Posto isso, JULGO EXTINTA a punibilidade do acusado José 

Francisco Borges Neto, nos termos do artigo 89, § 5,º da Lei 9.099 de 

26/09/1995, ordenando, em consequência, as baixas, anotações e 

comunicações de estilo e o arquivamento dos presentes autos.

Na hipótese de existir fiança depositada pelo denunciado José Francisco 

Borges Neto, cumpra-se o item 7.19.5.1 da citada Norma(...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suzana Guimarães Ribeiro Araujo

 Cod. Proc.: 444831 Nr: 21661-67.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER FABIAN FRANCISCO DOS SANTOS 

PEREIRA, HELFLISMAR MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, MOACIR ALMEIDA 

FREITAS - OAB:727/MT

 Intimação da defesa para proceder a apresentação de alegações finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 169692 Nr: 16976-27.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX GRIGGI DA SILVA MACIEL, THIAGO 

HENRIQUE GRANJA DA COSTA, RAONI RODERICK DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDER MANOEL DE 

SIQUEIRA GODOY - OAB:16194/MT, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
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DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 "(...)Homologo a desistência da oitiva Alan Patrick, formulado pelo 

Ministério Público às 362, dos presentes autos.Tendo em vista que a 

testemunha acima mencionada ter sido arrolada em comum dê-se vista 

aos Defensores para que se manifestem sobre a sua não localização(...)".

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 327549 Nr: 7387-40.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS DE ALMEIDA CAMPOS, JUAN 

CARLOS QUINTERO, ALINE CRISTINA XAVIER MARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, GLAUCO JOSÉ CARNEIRO 

FERREIRA - OAB:11246/MT, LUCIANO AUGUSTO NEVES - OAB:12012

 “(...)P O S T O I S S O, e pelo que dos autos consta, julgo procedente a 

denúncia de fls. 05 a 08, dos autos para condenar os réus Vinicius de 

Almeida Campos, Juan Carlos Quintero e Aline Cristina Xavier Maria, já 

qualificados, nas penas do art. art. 157, § 2º, inciso I e II, c/c art. 29, 

ambos do CP(...)DA DOSIMETRIA DA PENA(...)Vinicius de Almeida 

Campos(...)Assim, diante das causas especiais de aumento de pena 

previstas nos incisos I e II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, 

acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para 

CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE 

DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos(...)determino o regime semiaberto para o 

início do cumprimento da pena(...)Da dosimetria da pena do acusado Juan 

Carlos Quintero(...)Diante das causas especiais de aumento de pena 

previstas nos incisos I e II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, 

acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para 

CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE 

DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos(...)determino o regime semiaberto para o 

início do cumprimento da pena(...)Da dosimetria da pena da acusada Aline 

Cristiana Xavier Maria(...)Diante das causas especiais de aumento de 

pena previstas nos incisos I e II, do § 2º, do artigo 157, do Código Penal, 

acrescento à pena-base, o mínimo legal de um terço, elevando-a, para 

CINCO ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO E MULTA EM TREZE 

DIAS-MULTA e o dia-multa correspondente a 1/30 do valor do salário 

mínimo vigente à época dos fatos(...)determino o regime semiaberto para o 

início do cumprimento da pena(...)”.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 434984 Nr: 11168-31.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA, 

ANDERSON SANTOS, PEDRO PAULO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AZIZ MUSSA NETO - 

OAB:114961/MG, ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - OAB:13674, 

SEBASTIÃO VIEIRA GUIMARÃES - OAB:8661/MT, SERGIO WALDINAH 

PAGANOTTO DE PAIVA - OAB:12054

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da 

Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA 

para CONDENAR os denunciados PAULO HENRIQUE MARTINS DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, natural de Ituiutaba/MG, nascido no dia 

07/12/1988, portador da cédula de identidade RG nº 16261092 SSP/MT, 

inscrito no CPF sob nº 095.932.446-11, filho de Marisa Joaquina de 

Oliveira, residente na Rua José da Silva Ramos, 1033, Jardim 

Independência, Ituiutaba/MG e ANDERSON SANTOS, brasileiro, solteiro, 

natural de Cuiabá/MT, nascida em 30/03/1988, filho de Maria Vitoria dos 

Santos, residente na Rua Arlan Chaves Bull, Bairro Platina 1410, 

Ituiutaba/MG, nas sanções dos artigos 33, “caput” c/c 40, inciso V ambos 

da Lei n. 11.343/06, e para ABSOLVÊ-LOS da sanção descrita no artigo 

35, da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no que dispõe o artigo 386, inciso 

VII, do Código de Processo Penal, bem como para ABSOLVER o 

denunciado PEDRO PAULO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, natural de 

Cuiabá/MT, nascido no dia 18/08/1982, portador do CPF: 001.799.911-16, 

filho de Joaquim Pedro Ribeiro e Francisca Maria Ribeiro, residente na rua 

Ana Clara de Almeida, nº 118, Bairro Verdão, Cuiabá/MT, das sansões 

descritas nos artigos 33, “caput” c/c 35, “caput” c/c 40, inciso V, todos da 

Lei 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 450791 Nr: 27866-15.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO BORGES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA FLORÊNCIA DA 

SILVA - OAB:22054/O, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162, PEDRO 

RODRIGUES DA SILVA NETO - OAB:16.455

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 370895 Nr: 11471-16.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGOR CEZAR PEREIRA DA SILVA TIEM, LUCAS 

EDUARDO DUARTE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, NAIME MÁRCIO MARTINS 

DE MORAES - OAB:3.847/MT, SHEYLA MARA CORRÊA DE ALMEIDA - 

OAB:8.708 - MT, ULYSSES LACERDA MORAES - OAB:15428

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de alegações finais, no prazo legal.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 314923 Nr: 13861-61.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAQUEU ALBINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELIO SOARES DE QUEIROZ - 

OAB:

 VISTOS EM CORREIÇÃO.

Analisando os autos, verifico que estes se encontram aguardando 

disponibilidade de pauta para a designação de Audiência de Instrução e 

Julgamento.

Assim, após o período correicional, RETORNEM-ME os autos conclusos 

para deliberação.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 316749 Nr: 15864-86.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCILA CATARINA DA COSTA, SHYSLENE 

LOANGO, SUELY UNO, CILBENE HARDMAN, SHEILA LOANGO DE 

ARAUJO, SUZINETH MAURA AGUIAR DE AMORIM, ZELIA CONCEIÇÃO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA PATRICIO ELIAS - 

OAB:8231/MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE das acusadas 

LUCILA CATARINA DA COSTA, SHYSLENE LOANGO ARAÚJO e SUELI 

UNO KURATANI, 136, § 3°, c/c 71, ambos do Código Penal, c/c 232 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, c/c 69 do Código Penal. Em relação 

as demais acusadas CILBENE APARECIDA HARDMAN, SHEILA LOANGO 

DE ARAÚJO, SUZINETH MAURA AGUIAR DE AMORIM e ZELIA 

CONCEIÇÃO DA SILVA, após o PERÍODO CORREICIONAL, CONCLUSOS 

para designar Audiência de Instrução e Julgamento.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Às providências. P.R.I.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Cristina Silva Mendes

 Cod. Proc.: 92006 Nr: 3933-57.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBER WELTON PEREZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO MONTEIRO 

ARAÚJO - OAB:8510

 VISTOS.

DESIGNO Audiência de Instrução e Julgamento em Continuação para o dia 

15.02.2017, às 15h00min, ocasião em que serão inquiridas as 

testemunhas de acusação.

INTIMEM-SE as testemunhas: SUIBERTO DE OLIVEIRA RIOS, que poderá 

ser localizado nos endereços: Rua Clóvis Maciel de Figueiredo, quadra 34, 

n° 02, bairro: Dr. Fábio Leite e Rua F, quadra 26, n° 11, Bairro: Pq. Nova 

Esperança, ambos em CUIABÁ-MT; as testemunhas arroladas pela 

Defesa: DANIELLE LIMA MOLINARI, a ser encontrada no mesmo endereço 

de fls. 133; NAYARA MENEZES DO AMARA, a ser encontrada no mesmo 

endereço de fls. 133; THIAGO FELIPE GARDIN, a ser encontrado no 

seguinte endereço: Rua 2800, Q: 1, N° 07, Bairro Jardim Imperial, 

Cuiabá-MT e; ADRIANE DE OLIVEIRA MIRANDA, a ser encontrada no 

seguinte endereço: Rua Bahia, n° 73, Bairro Jardim Paulista, Cuiabá-MT e, 

após, será procedido o interrogatório do RÉU KLEBER WELTON PEREZ.

INTIMEM-SE, pessoalmente, o acusado KLEBER WELTON PEREZ e seu 

ADVOGADO, via DJE.

CIÊNCIA ao Ministério Público Estadual.

EXPEÇA-SE o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

CUMPRA-SE.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 73011 Nr: 12020-41.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAMILDO APARECIDO BARBOSA, EDSON 

HENRIQUE DOS REIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, DR. ANTÔNIO PINHEIRO 

ESPÓSITO - OAB/MT 4.813 - OAB:

 Vistos, etc.

I- Diante da certidão de fls. 266, designo nova data para a audiência 

frustrada, marcada a fls. 235: 22 de março de 2017, às 15h.

II- Façam-se, portanto, as comunicações, intimações e requisições 

necessárias, nos termos do parecer ministerial de fls. 240/241, que ora 

defiro. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de vinte dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 332604 Nr: 13140-75.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR JESUS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B, JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - 

OAB:13953/MT

 Vistos, etc.

I- Homologo a desistência das testemunhas Francisco de Assis da Silva e 

Juliano de Oliveira, manifestada pelo Ministério Público (fls. 252).

 II- Desde logo, para o interrogatório do réu Paulo César Jesus Nunes, 

designo o dia 23 de março de 2017, às 16h.

Façam-se, pois, as comunicações, intimações e requisições necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 146652 Nr: 18464-51.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA MARQUES - 

OAB:4939, MAISA MARLISE MARTINELLI - OAB:17380/E

 Vistos, etc.

I- Para a inquirição das testemunhas indicadas na inicial, como produção 

antecipada das provas, já determinada a fls. 154/158, designo, assim, o 

dia 19 de abril de 2017, às 14h30.

II- Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições 

necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 

trinta dias, intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, 

querendo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 305889 Nr: 4517-56.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE LEON DE LIMA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO AUGUSTO NEVES - 

OAB:12012

 Vistos, etc.

I- Do exame dos autos, verifica-se que a resposta inicial do acusado (fls. 

235/236) não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas 

processuais), nem foram juntados documentos novos, relativos à ação, 

razão por que desnecessária a oitiva da parte contrária, no caso, o 

Ministério Público, nos termos do artigo 409, do CPP.

Tampouco trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as quais, 

de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual e serão 

apreciadas oportunamente, isto é, na decisão que vier a ser proferida no 

final da primeira fase do procedimento do Júri, quando, por certo, haverá 

elementos para valorar a culpabilidade nas condutas irrogadas àquele e 

formar um juízo de convicção sobre as razões que ensejaram o evento 

dito delituoso.

 II- Designo, assim, desde logo, o dia 12 julho de 2017, às 14h, para 

realização da audiência única de instrução e julgamento de que trata o 

artigo 411, do CPP.

III- Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições 

necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 

trinta dias, intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, 

querendo.

IV- Por oportuno, considerando que o réu constituiu advogado (fls. 237), 

prejudicada, portanto, a resposta à acusação, apresentada pela douta 

Defensora Pública (fls. 234), à anotações pertinentes ao sistema 

eletrônico utilizado, relativas ao cadastro do causídico.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 354979 Nr: 16706-95.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENNAN MICHEL DA COSTA CRUZ, JENIFER 

VALERIA LARA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, UBIRATAN BARBOSA DE 

MOURA - OAB:11440

 Vistos, etc.

I- À vista da certidão de fls. 165, designo nova data para a audiência 

frustrada, marcada a fls. 164: 05 de julho de 2017, às 15h30.

II- Façam-se, portanto, as comunicações, intimações e requisições 

necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 

vinte dias, intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, 

querendo.

 Intimem-se.

Cumpra-se,

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 339562 Nr: 21324-20.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. WANDERLEY PEDRO DE 

ANDRADE - OAB-MT 3936 - OAB:, Dr. Wandre Pinheiro de Andrade, 

OAB/MT 17.133 - OAB:17.133

 Vistos, etc.

I- À vista da certidão de fls. 273, designo nova data para a audiência 

frustrada, marcada a fls. 248/250: 13 de setembro de 2017, às 15h.

II- Façam-se, portanto, as comunicações, intimações e requisições 

necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 

vinte dias, intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, 

querendo.

 Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 329073 Nr: 9069-30.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSYANNE LEITE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B, LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA 

CARNEIRO - OAB:OAB/MT 17.563, Marcela Balieiro Soukef Viegas - 

OAB:9502, MICAEL GALHADO FEIJÓ - OAB:5.935-MT, PATRICIA 

APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:12507

 Vistos, etc.

I- À vista da certidão de fls. 177, designo nova data para a audiência 

frustrada, marcada a fls. 160/161: 13 de setembro de 2017, às 14h.

II- Façam-se, portanto, as comunicações, intimações e requisições 

necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 

vinte dias, intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, 

querendo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 161313 Nr: 8644-71.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUCIDE MARIA DE ARRUDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT

 Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia de fls. 

02/06, para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de 

Processo Penal, o réu CLAUCIDE MARIA DE ARRUDA LIMA, vulgo “Boca”, 

nascido no dia 19.06.1976, em Cuiabá, MT, filho de Maximiano de Arruda 

Lima e Vera Lucia Maria de Arruda Lima (conf. Termos de fls. 20 e 

115/116), declarando-o incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, c.c artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal, c.c as implicações da Lei n.º 8.072/90, a 

fim de que ele seja, oportunamente, submetido ao julgamento do Egrégio 

Tribunal do Júri desta Comarca, em face da acusação que lhe foi nestes 

lançada, supratranscrita. Outrossim, atenta ao disposto no § 3º, do 

sobredito artigo 413, consigno não ver necessidade de decretação da 

prisão do pronunciado, devido às circunstâncias da ocorrência, ao longo 

tempo passado e à ausência de motivos concretos para o 

encarceramento cautelar, nesta oportunidade. Vale ressaltar que, depois 

de sua soltura (fls. 125/130), ele respondeu a esta primeira fase do 

processo em liberdade, sem qualquer delação ou notícia, nos autos, de 

ameaças ou má conduta(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 73011 Nr: 12020-41.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAMILDO APARECIDO BARBOSA, EDSON 

HENRIQUE DOS REIS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, DR. ANTÔNIO PINHEIRO 

ESPÓSITO - OAB/MT 4.813 - OAB:

 PROCEDER À INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU JOAMILDO 

APARECIDO BARBOSAM, DR. ANTÔNIO PINHEIRO ESPÓSITO - OAB/MT 

4.813, PARA TOMAR CONHECIMENTO E PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA 

ÚNICA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 22/03/2017, ÀS 

15HORAS. Despacho: "Vistos, etc. I- Diante da certidão de fls. 266, 

designo nova data para a audiência frustrada, marcada a fls. 235: 22 de 

março de 2017, às 15h. II- Façam-se, portanto, as comunicações, 

intimações e requisições necessárias, nos termos do parecer ministerial 

de fls. 240/241, que ora defiro. Se for o caso, expeçam-se precatórias, 

com o prazo de vinte dias, intimando-se as partes da expedição, para 

acompanhamento. Intimem-se. Cumpra-se. (...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 332604 Nr: 13140-75.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR JESUS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:3577-B, JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA - 

OAB:13953/MT

 PROCEDER À INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DO RÉU DR. ANEIRTON 

PARREIRA SILVA - OAB-MT 3577-B e JONATHAN WASHINGTON DA 

COSTA OLIVEIRA - OAB-MT 13953, PARA TOMAREM CONHECIMENTO E 

PARTICIPAREM DA AUDIÊNCIA ÚNICA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO 

PARA O DIA 23/03/2017, ÀS 16.HORAS. DESPACHO: "(...) Vistos, etc. I- 

Homologo a desistência das testemunhas Francisco de Assis da Silva e 

Juliano de Oliveira, manifestada pelo Ministério Público (fls. 252). II- Desde 

logo, para o interrogatório do réu Paulo César Jesus Nunes, designo o dia 

23 de março de 2017, às 16h. Façam-se, pois, as comunicações, 

intimações e requisições necessárias. Cumpra-se. (...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 144452 Nr: 11664-07.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL DO NASCIMENTO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB/MT 7.167 - OAB:7167

 PROCEDER À INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU DR. ANTONIO LUIZ DE 

DEUS JUNIOR - OAB/MT 7.167, PARA TOMAR CONHECIMENTO E 

PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA ÚNICA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA 
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O DIA 29/03/2017, ÀS 17H30.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 317608 Nr: 16864-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO DA SILVA, ANDERSON DA COSTA 

FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ingridi de Souza Eickhoff - 

OAB:

 Diante disso, porque devidamente comprovada a morte do supradito 

denunciado, FLÁVIO DA SILVA, vulgo “Bob e/ou Flavinho”, brasileiro, 

nascido no dia 22 de setembro de 1990, em Cuiabá, MT, filho de Edinira da 

Silva, defiro requerimento ministerial de fls. 131, e DECLARO, por 

sentença, para todos os efeitos de direito, EXTINTA a sua PUNIBILIDADE 

no tocante ao crime que lhe foi nestes imputado, com fundamento nos 

artigos 107, I, do CP, e 62, do CPP.II- Outrossim, ante a renúncia da 

advogada constituída pelo réu ANDERSON DA COSTA FRANÇA, Dr.ª Ingrid 

de Souza Eickhoff, OAB/MT 10.216 (fls. 117), manifestada na petição de 

fls. 121, determino, para ressalvar o direito de escolha de defensor de sua 

confiança, previsto no artigo 263, do CPP, seja aquele notificado, 

pessoalmente ou por edital, se não mais encontrado, a fim de que, em 

cinco dias, outro causídico constitua, com a observação de que, não o 

fazendo, ser-lhe-á nomeado defensor. (...). III- Em dando seguimento ao 

feito, verifica-se que a supradita resposta inicial do acusado ANDERSON 

(fls. 116), não contém preliminares (...). Designo, pois, O DIA 28 DE 

MARÇO DE 2017, às 14H, para a audiência única de instrução e 

julgamento de que trata o artigo 411, do CPP. Façam-se, pois, as 

intimações, notificações e requisições necessárias. Se for o caso, 

expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, intimando-se as 

partes para acompanhamento, querendo.IV- Por oportuno, ressalto a 

impossibilidade de data mais próxima, decorrente da superlotação da 

pauta e da prioridade dos feitos relativos aos acusados presos, nos 

processos vinculados a essa prisão, e àqueles com providências 

urgentes.V- Intime-se, também, do teor desta, a Drª. Advogada subscritora 

da renúncia de fls. 121, para evitar questionamentos futuros e aclarar a 

situação, atendendo-se, no mais, seu pedido de retirada de seu nome dos 

cadastros do processo como defensora do réu ANDERSON (fls.121, 

último parágrafo).P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 144647 Nr: 11900-56.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FELIPE DA SILVA, MAYK BRUNO SILVA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DPE/MT, DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB/MT 

2.863 - OAB:

 Vistos, etc.

I- À vista da certidão de fls. 172, designo nova data para a audiência 

frustrada, marcada a fls. 156: 29 de março de 2017, às 16h.

II- Façam-se, portanto, as comunicações, intimações e requisições 

necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 

vinte dias, intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, 

querendo.

 III- Por derradeiro, ressalto a impossibilidade de data mais próxima, 

decorrente da superlotação da pauta e da prioridade dos feitos relativos 

aos acusados presos, nos processos vinculados a essa prisão, e 

àqueles com providências urgentes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 109749 Nr: 14081-98.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. ELÍDIA PENHA 

GONÇALVES - OAB/MT 2886 - OAB:2886

 Vistos, etc.

I- À vista da certidão de fls. 210, designo nova data para a audiência 

frustrada, marcada a fls. 190: 28 de março de 2017, às 15h.

II- Façam-se, portanto, as comunicações, intimações e requisições 

necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 

vinte dias, intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, 

querendo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 364686 Nr: 4432-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGMAR GONÇALVES PEGORARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. JÔNI DE ARRUDA PINTO - 

OAB/MT 3600 - OAB:

 Vistos, etc.

Para a realização da audiência única de instrução e julgamento de que 

trata o artigo 411, do CPP, designo o dia 20 de julho de 2017, às 14h.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias 

. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de trinta dias, 

intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, querendo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 321819 Nr: 883-18.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. ALLAN RODRIGO LIN - 

OAB/MT 15933 - OAB:

 Vistos, etc.

I- Diante da certidão de fls. 223, designo nova data para a audiência 

frustrada, marcada a fls. 221: 23 de março de 2017, às 15h.

II- Façam-se, portanto, as comunicações, intimações e requisições 

necessárias. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo de 

vinte dias, intimando-se as partes da expedição, para acompanhamento, 

querendo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 358028 Nr: 20216-19.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DA ROCHA TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 Vistos, etc.

Para a realização da audiência única de instrução e julgamento de que 

trata o artigo 411, do CPP, designo o dia 20 de julho de 2017, às 15h.

 Façam-se, pois, as intimações, comunicações e requisições necessárias, 

não olvidando o cadastro do advogado constituído pelo réu (fls. 200), no 

sistema pertinente. Se for o caso, expeçam-se precatórias, com o prazo 

de trinta dias, intimando-se as partes da expedição, para 

acompanhamento, querendo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 429344 Nr: 4839-03.2016.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5.920/MT, JULIANA MOURA NOGUEIRA - OAB:, JULIANA MOURA 

NOGUEIRA - OAB/MT 7920 - OAB:7920, RAPHAEL DE FREITAS 

ARANTES - OAB:11039

 Vistos, etc.

Ouça-se o Ministério Público, acerca da petição de fls. 326/331, subscrita 

pelos advogados Dr. Décio Arantes Ferreira, OAB/MT n.º 5.920, e Dr.ª 

Juliana Moura Nogueira, OAB/MT n.º 7.920, constituídos pelo acusado 

WAGNER RODRIGUES DA SILVA (fls. 196), e documentos que a instruem 

(fls. 332/363 e verso).

Após, conclusos.

Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 321819 Nr: 883-18.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. ALLAN RODRIGO LIN - 

OAB/MT 15933 - OAB:

 PROCEDER À INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU DR. ALLAN RODRIGO 

LIN - OAB/MT 15933, PARA TOMAR CONHECIMENTO E PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA ÚNICA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 

23/03/2017, ÀS 15HORAS. DESPACHO: "Vistos, etc. I- Diante da certidão 

de fls. 223, designo nova data para a audiência frustrada, marcada a fls. 

221: 23 de março de 2017, às 15h. II - Façam-se, portanto, as 

comunicações, intimações e requisições necessárias. Se for o caso, 

expeçam-se precatórias, com o prazo de vinte dias, intimando-se as 

partes da expedição, para acompanhamento, querendo. Intimem-se. 

Cumpra-se.(...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 109749 Nr: 14081-98.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO LAUZE QUEIROZ DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRA. ELÍDIA PENHA 

GONÇALVES - OAB/MT 2886 - OAB:2886

 PROCEDER À INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU DRª. ELÍDIA PENHA 

GONÇALVES - OAB/MT 2886, PARA TOMAR CONHECIMENTO E 

PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA ÚNICA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA 

O DIA 28/03/2017, ÀS 15HORAS. DESPACHO: "Vistos, etc. I- À vista da 

certidão de fls. 210, designo nova data para a audiência frustrada, 

marcada a fls. 190: 28 de março de 2017, às 15h. II- Façam-se, portanto, 

as comunicações, intimações e requisições necessárias. Se for o caso, 

expeçam-se precatórias, com o prazo de vinte dias, intimando-se as 

partes da expedição, para acompanhamento, querendo. Intimem-se. 

Cumpra-se. (...)"

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Aparecida Ferreira Fago

 Cod. Proc.: 144647 Nr: 11900-56.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER FELIPE DA SILVA, MAYK BRUNO SILVA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:DPE/MT, DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA - OAB/MT 

2.863 - OAB:

 PROCEDER À INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU DR. DR. SEBASTIÃO 

MOURA DA SILVA - OAB/MT 2.863, PARA TOMAR CONHECIMENTO E 

PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA ÚNICA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA 

O DIA 29/03/2017, ÀS 16HORAS. Despacho: "Vistos, etc. I- À vista da 

certidão de fls. 172, designo nova data para a audiência frustrada, 

marcada a fls. 156: 29 de março de 2017, às 16h. II- Façam-se, portanto, 

as comunicações, intimações e requisições necessárias. Se for o caso, 

expeçam-se precatórias, com o prazo de vinte dias, intimando-se as 

partes da expedição, para acompanhamento, querendo. III- Por derradeiro, 

ressalto a impossibilidade de data mais próxima, decorrente da 

superlotação da pauta e da prioridade dos feitos relativos aos acusados 

presos, nos processos vinculados a essa prisão, e àqueles com 

providências urgentes. Intimem-se. Cumpra-se. (...)"

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 378700 Nr: 20919-18.2011.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIONEY DOMINGOS DA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT

 ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

AÇÃO PENAL N°. 20919-18.2011.811.0042 - 378700

Ação Penal nº: 20919-18.2011.811.0042 - 378700

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Ré: Marcioney Domingos da Conceição

Data e Horário: Terça-feira, 31 de Janeiro de 2017, 15:40 horas.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Promotor de Justiça: Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques

Defesa do réu: David Brandão Martins – Defensor Público

Réu: Marcioney Domingos da Conceição

DADA A PALAVRA A DEFESA DO RÉU: A defensoria pública requer-se a 

revogaçao da prisão, já que no interrogatorio o acusado sustentou que 

mora no mesmo endereço a mais de 10 anos e pelo que se saiba dos 

autos o fato imputado e isolado em sua vida e caso seja solto não coloca 

em risco a ordem pública, já que faz mais de 6 anos. è o que se requer. 

DADA A PALAVRA AO MP: Nada a opor com relação ao pedido da 

defesa. DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência 

de continuação, procedeu-se com o interrogatório do réu MARCIONEY 

DOMINGOS DA CONCEIÇÃO. Consigno que a testemunha WASHINGTON 

SILVA DUARTE já foi devidamente inquirida (fls. 331). Com relação às 

testemunhas JOSÉ GUTEMBERGUE LIMA RODRIGUES, consta dos autos 

que foi expedida carta precatória para sua inquirição (fls. 347), sem, 

contudo, haver informação de seu cumprimento até o momento. Desse 

modo, DETERMINO que se oficie ao juízo deprecado solicitando informação 

do cumprimento da referida missiva e, em seguida, retorne-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. NADA MAIS. Mandou, então, o MM. Juiz que 

encerrasse o presente termo que lido e achado conforme vai assinado por 

todos. Eu, ____________ Marcio Santos Aguiar Junior, Estagiário, que o 

digitei e assino.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 452186 Nr: 29313-38.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA QUEIROZ - 

OAB:21165

 Vistos, etc. Não obstante a negativa geral dos fatos constante da defesa 

do denunciado (fl. 66/72), entendo que a dinâmica do evento descrito na 

denúncia precisa ser melhor esclarecida, não emergindo nesta fase 

preambular a certeza absoluta de que não houve ilícito criminal na conduta 

do denunciado, inocorrendo alguma das hipóteses do art. 397, do CPP, 

com nova redação da Lei nº 11.719/2008, prevalecendo nesta fase o 
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princípio do in dubio pro societate. Em suma, presentes os requisitos 

materiais e formais do art. 41 do CPP, nos termos do art. 56, da Lei nº 

11.343/2006, RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Parquet, dando 

ORLANDO JOSÉ DA SILVA como incurso no artigo da lex repressiva nela 

mencionado. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

27/04/2017, às 15:50 horas, para o interrogatório do acusado, inquirição 

das testemunhas de acusação e defesa. Para referido ato, intime-se o 

acusado, as testemunhas arroladas na denúncia e na defesa prévia; 

dando-se ciência ao Promotor de Justiça e ao Defensor Público. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 375908 Nr: 17229-73.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DAUTO DA CUNHA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINEY FÁTIMA NEVES - 

OAB:10737/MT

 Vistos, etc.

Considerando que tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto 

pelo acusado CARLO DAUTO DA CUNHA SANTANA (fl. 102).

Estando as razões devidamente encartadas às fls. 111/122, 

encaminhe-se o feito ao "Parquet", para a oferta das contrarrazões, no 

prazo legal.

Devidamente instruído o feito com as contrarrazões, remeta-o ao Egrégio 

TJ/MT, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 375730 Nr: 17042-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ALVES SANTANA, WELTON DA SILVA 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CESAR DE 

MAGALHAES - OAB:14445/MT, ARIANE CRISTINA BISPO MAGALHÃES 

- OAB:22417-O, CESAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:3237-B/MT

 Vistos, etc.

Considerando que o alvará de soltura de fl. 504 não foi cumprido em razão 

da mudança de endereço do réu, INTIME-SE a defesa de JOSÉ ALVES 

SANTANA para que, no prazo de 05 (cinco) dias, informe o endereço 

atualizado onde o acusado cumpre a prisão domiciliar.

No mais, cumpra-se a r. sentença.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 371791 Nr: 12504-41.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO PAMPOLINI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16527/MT, HALISON RODRIGUES DE BRITO - OAB:15.356/E

 Vistos, etc.

Manuseando detidamente os autos, constato haver sido juntado após a 

oferta das alegações finais das partes o Laudo Pericial dos aparelhos 

eletrônicos apreendidos (fls. 212/226).

 Assim, visando evitar qualquer alegação de nulidade por cerceamento de 

defesa, CONVERTO o julgamento em diligência e DETERMINO vistas dos 

autos às partes, primeiro ao Ministério Público e, após, à Defesa, para, 

querendo, complementarem as alegações finais.

Antes disso, certifique a Sra. Gestora acerca do recebimento do CD-R 

mencionado à fl. 225.

Após, volvam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 334800 Nr: 15634-10.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE MAGALHÃES SILVA, 

SAMUEL FERREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, MARCIO TADEU SALCEDO 

- OAB:6038

 Vistos, etc.

Acolho a cota Ministerial de fl. 232, tal como formulada. Para tanto, 

expeça-se o necessário para atendimento.

Após e considerando o teor da certidão de fl. 233, extraída do Sistema 

Apolo, ouça-se o Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 153750 Nr: 1149-73.2010.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICHEL BRUNO RODRIGUES DE MORAES 

TOLEDO, MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA, JAINE MAFALDA FAZIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, MARCOS ARNOLD - OAB:, 

SILVIO ALEXANDRE DE MENESES - OAB:10300/MT

 Vistos, etc.

Sendo tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto pela defesa 

de MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA à fl. 332 e, de consequência, 

DETERMINO a remessa dos autos à Defensoria Pública para apresentação 

das razões de apelação. Com as razões nos autos, encaminhem-se ao 

Ministério Público, para oferta das contrarrazões, em seguida, remetendo 

os autos ao E. TJ/MT, com as cautelas de estilo.

Antes disso e considerando o teor da certidão de fl. 334, intime-se 

MARCELO AUGUSTO DE OLIVEIRA via edital, nos termos do item 7.14.1.1 

da CNGC.

Quanto aos réus JAINE MAFALDA E RICHAEL, cumpra-se o item 7.7.9 da 

CNGC.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 439865 Nr: 16411-53.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIVALDO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PINHEDO 

HERNANDES - OAB:19.124/MT

 Vistos, etc.

Considerando que tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto 

pelo acusado RIVALDO DA SILBA OLIVEIRA (fl. 168).

Estando as razões devidamente encartadas às fls. 170/185, 

encaminhe-se o feito ao "Parquet", para a oferta das contrarrazões, no 

prazo legal.

Devidamente instruído o feito com as contrarrazões, remeta-o ao Egrégio 

TJ/MT, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 382963 Nr: 24847-69.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA, JOSIANE 

FRANÇA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT, LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 Vistos, etc.

Considerando que tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto 

pelos acusados FAGNER ARRUDA CARDOSO SILVA e JOSIANE FRANÇA 

FERNANDES (fls. 241 e 213).

Estando as razões devidamente encartadas às fls. 244/252, 

encaminhe-se o feito ao "Parquet", para a oferta das contrarrazões, no 

prazo legal.

Devidamente instruído o feito com as contrarrazões, remeta-o ao Egrégio 

TJ/MT, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 328643 Nr: 8630-19.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO CRISTINO CAMPOS DA CRUZ, 

WANDERSON BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE TRINDADE - 

OAB:227276, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:DPE/MT, MARICLEI EDUARDO CINTRA - OAB:10.139 MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:intimação

Prazo:

Intimando:Réu(s): Reinaldo Cristino Campos da Cruz, Cpf: 02746052105, 

Rg: 17078660 SSP MT Filiação: Bernadeth Denize de Campos e Reinaldo 

Ferreira da Cruz, data de nascimento: 30/08/1987, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-mt-MT, solteiro(a), torneiro mecânico, Endereço: Rua 19, Qd. 60, 

Casa 14/15, Quitinete 01, Bairro: Jardim Florianópolis, Cidade: Cuiabá-MT

Réu(s): Wanderson Barbosa dos Santos, Cpf: 00915856190, Rg: 

13621246 SSP MT Filiação: Pedro de Oliveira dos Santos e Ilma Barbosa 

Lagares dos Santos, data de nascimento: 03/06/1984, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, solteiro(a), vigilante, Endereço: Rua Barão de Melgaço Nº 

3149, Bairro: Centro Norte, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DOS RÉUS ACIMA QUALIFICADO DO TEOR DA 

SENTENÇA ABAIXO TRANSCRITA.

Resumo da inicial:RESUMO DA SENTENÇA: ISTO POSTO e por tudo mais 

que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes 

do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A DENÚNCIA para DESCLASSIFICAR para o art. 28 da Lei n. 

11.343/06 a imputação de tráfico conferida ao réu WANDERSON 

BARBOSA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, vigilante, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 03/06/1984, portador do RG n. 13621246 SSP/MT, 

filho de Pedro de Oliveira dos Santos e Ilama Barbosa Lagares dos 

Santos, residente e domiciliado na Rua Barão do Melgaço, n. 3149, bairro 

Centro Norte, em Cuiabá/MT e CONDENAR o denunciado REINALDO 

CRISTINO CAMPOS DA CRUZ, brasileiro, solteiro, entregador, natural de 

Cuiabá/MT, nascido em 30/04/1987, portador do RG n. 17078660 SSP/MT e 

inscrito no CPF n. 027.460.521-05, filho de Reinaldo Ferreira da Cruz e 

Bernadeth Denize de Campos, residente e domiciliado na Rua 305, quadra 

95, casa 26, setor 03, bairro Tijucal, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 

33, “caput’, da Lei n. 11.343/06, bem assim, ABSOLVER ambos 

sentenciados do delito de associação ao tráfico (art. 35 da Lei de Tóxico), 

nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Do delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06:

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

Considerando que os réus REINALDO CRISTINO CAMPOS DA CRUZ e 

WANDERSON BARBOSA DOS SANTOS não foram encontrados para fins 

de intimação quanto à sentença condenatória, DETERMINO que seja 

realizada a intimação, via edital, nos termos do art. 392, e inciso do CPP, e 

também com observância ao disposto no item 7.14.1.1 da CNGC - 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 401045 Nr: 5298-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR DA SILVA, VILIMAR 

GIROLOMETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:18220

 Vistos, etc.

Retifique o sobrenome do acusado VILIMAR na capa dos autos e 

sistemas, para constar “GIROLOMETTO”.

Certifique-se se houve apresentação da defesa preliminar em favor do 

acusado NILTON CESAR DA SILVA, em caso negativo, intime-o novamente 

para que constitua novo patrono, sob pena de lhe ser nomeado Defensor 

Público.

Feito isso e considerando que o acusado WAGNER ROGÉRIO NEVES DE 

SOUZA e a defesa de VILIMAR GIROLOMETTO arguiram suposta 

litispendência da causa (fls. 431/434 e 435/438), colha-se a manifestação 

Ministerial.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 447058 Nr: 24031-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE YOUSEF DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 Vistos, etc.

Notifique-se para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias, 

devendo o senhor Oficial de Justiça indagar e fazer constar de sua 

certidão se o acusado pretende constituir defensor ou se ter nomeado 

Defensor Público para patrocínio de sua defesa, conforme determinação 

contida no Provimento n. 30/2008 – CGJ, em caso positivo, encaminhem-se 

os autos ao D. Defensor Público.

DEFIRO as diligências requeridas na cota Ministerial de fl. 54, devendo a 

Serventia atentar-se para o apensamento dos autos de Cód. 444903 ao 

presente feito.

Expeça-se o necessário para atendimento e, em seguida, retorne-me os 

autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 447058 Nr: 24031-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE YOUSEF DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 Vistos, etc.

Considerando que o acusado compareceu pessoalmente na Serventia e 

declinou o Dr. Rodrigo Marinho como seu patrono na presente ação penal, 

intime-se referido causídico para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a 

defesa preliminar.

Com a defesa nos autos, volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 401045 Nr: 5298-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR DA SILVA, VILIMAR 
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GIROLOMETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:18220

 Vistos, etc.

Considerando que o réu NILTON CESAR DA SILVA regularizou sua defesa 

à fl. 516, intime-se o patrono constituído para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar a defesa preliminar do referido acusado.

Com a defesa nos autos, volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 408565 Nr: 13210-87.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO GABRIEL DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT

 Vistos, etc.

Diante do certificado à fl. 167, encaminhe-se o feito ao d. Defensor Público 

para conhecimento e manifestação.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 324606 Nr: 3996-77.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELSON ESTEVÃO FERREIRA DA SILVA, 

AUXILIADORA CRISTINA NASCIMENTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT

 Vistos, etc.

Ante o contido na certidão de fl. 247, cumpra-se a sentença de fls. 

219/235.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 168686 Nr: 15977-74.2010.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANNI DE SOUSA SAMUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, CASSIO RODRIGO ATTILIO BARBOSA 

GARCIA - OAB:6462, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:12025/MT

 DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência de 

continuação, procedeu-se com o interrogatório do réu GEOVANNI DE 

SOUSA SAMUEL e a colheita do depoimento da testemunha de acusação 

MÁRCIO DE ASSIS SOARES assim como das testemunhas de defesa 

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS, GEORGIANI LETICIA DE SOUZA 

SAMUEL e VERA CATARINA DE SOUZA SAMUEL, tendo as partes 

desistido das testemunhas faltantes, as quais desde já HOMOLOGO para 

que surta seus jurídico e legais efeitos. Considerando que a defesa não 

manifestou acerca do deferimento do exame toxicológico, HOMOLOGO a 

desistência tácita do referido exame para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos. Com relação ao pedido de revogação de prisão preventiva, hei por 

bem acatar o pedido da defesa, em consonância com o parecer ministerial, 

uma vez que o acusado foi notificado pessoalmente e interrogado, tendo 

inclusive encerrado a instrução, de modo que o seu encarceramento não 

é de interrese do processo ainda mais se considerarmos que o delito 

ocorreu em 2010. Asism REVOGO a prisão preventiva do acusado 

GEOVANNI DE SOUSA SAMUEL e DETERMINO a expedição do alvará de 

soltura se por outro motivo não estiver preso. No mais DEFIRO o pedido da 

defesa para a juntada de substabelecimento no prazo de 5 (cinco) dias. 

Assim sendo, não havendo outras provas a serem produzidas, DECLARO 

encerrada a instrução do feito. Considerando que o laudo definitivo da 

droga encontra-se encartado nos autos (fls. 251/252), DETERMINO que 

encaminhe o feito primeiro ao MP e em seguida a Defesa, para que 

apresentem os memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias. Após isso, 

certifique a Sr.ª Gestora quanto ao cumprimento das diligências requeridas 

quando da oferta da denúncia e em seguida, retorne-me conclusos para 

sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se . NADA MAIS. Mandou, 

então, o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e achado 

conforme vai assinado por todos. Eu, ____________Marcio Santos Aguiar 

Junior, Estagiário, que o digitei e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 446732 Nr: 23662-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY ANDRADE DA SILVA SANTANA, 

CRISTIANE DE ALMEIDA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL - OAB:, ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - 

OAB:21.550/MT

 DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência de 

continuação, procedeu-se com a colheita do depoimento da testemunha de 

acusação, em comum com a defesa SERGIO APARECIDO QUEIROZ DA 

COSTA. As partes desistem na inquirição da testemunha MARLON 

JADSON DA SILVA BORGES que, desde já, HOMOLOGO para que surta 

seus legais e jurídicos efeitos. Frise-se que os réus já foram devidamente 

interrogados (fls. 115/116). Assim sendo, não havendo outras provas a 

serem produzidas, DECLARO encerrada a instrução do feito. 

Considerando que o laudo definitivo da droga encontra-se encartado nos 

autos (fls.96/97), e considerando que o representante do MP apresentou 

seus memoriais finais neste ato, DETERMINO que encaminhe o feito 

somente a Defesa, para que apresente os memoriais finais no prazo de 05 

(cinco) dias. Após isso, certifique a Sr.ª Gestora quanto ao cumprimento 

das diligências requeridas quando da oferta da denúncia e em seguida, 

retorne-me conclusos para sentença. Cumpra-se. NADA MAIS. Mandou, 

então, o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e achado 

conforme vai assinado por todos. Eu, ____________ Marcio Santos 

Aguiar Junior, Estagiário, que o digitei e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 168686 Nr: 15977-74.2010.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANNI DE SOUSA SAMUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375/MT, CASSIO RODRIGO ATTILIO BARBOSA 

GARCIA - OAB:6462, YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - 

OAB:12025/MT

 DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência de 

continuação, procedeu-se com o interrogatório do réu GEOVANNI DE 

SOUSA SAMUEL e a colheita do depoimento da testemunha de acusação 

MÁRCIO DE ASSIS SOARES assim como das testemunhas de defesa 

MAIVANDDER RICARDO PEREIRA FARIAS, GEORGIANI LETICIA DE SOUZA 

SAMUEL e VERA CATARINA DE SOUZA SAMUEL, tendo as partes 

desistido das testemunhas faltantes, as quais desde já HOMOLOGO para 

que surta seus jurídico e legais efeitos. Considerando que a defesa não 

manifestou acerca do deferimento do exame toxicológico, HOMOLOGO a 

desistência tácita do referido exame para que surta seus legais e jurídicos 

efeitos. Com relação ao pedido de revogação de prisão preventiva, hei por 

bem acatar o pedido da defesa, em consonância com o parecer ministerial, 

uma vez que o acusado foi notificado pessoalmente e interrogado, tendo 

inclusive encerrado a instrução, de modo que o seu encarceramento não 

é de interrese do processo ainda mais se considerarmos que o delito 

ocorreu em 2010. Asism REVOGO a prisão preventiva do acusado 

GEOVANNI DE SOUSA SAMUEL e DETERMINO a expedição do alvará de 

soltura se por outro motivo não estiver preso. No mais DEFIRO o pedido da 

defesa para a juntada de substabelecimento no prazo de 5 (cinco) dias. 

Assim sendo, não havendo outras provas a serem produzidas, DECLARO 
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encerrada a instrução do feito. Considerando que o laudo definitivo da 

droga encontra-se encartado nos autos (fls. 251/252), DETERMINO que 

encaminhe o feito primeiro ao MP e em seguida a Defesa, para que 

apresentem os memoriais finais, no prazo de 05 (cinco) dias. Após isso, 

certifique a Sr.ª Gestora quanto ao cumprimento das diligências requeridas 

quando da oferta da denúncia e em seguida, retorne-me conclusos para 

sentença. Expeça-se o necessário. Cumpra-se . NADA MAIS. Mandou, 

então, o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que lido e achado 

conforme vai assinado por todos. Eu, ____________Marcio Santos Aguiar 

Junior, Estagiário, que o digitei e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 405898 Nr: 10460-15.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATALIA COLUNA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ATA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

AÇÃO PENAL N°. 10460-15.2015.811.0042 - 405898

Ação Penal nº 10460-15.2015.811.0042 - 405898

Parte Autora: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Parte Ré: Natalia Coluna Martins

Data e Horário: quarta-feira, 01 de Fevereiro de 2017, 15:40 horas.

 PRESENTES

Juiz de Direito: Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Promotor de Justiça: Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques

Defesa do réu: David Brandão Martins – Defensor Público

Ré: Natalia Coluna Martins

DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência de 

instrução, procedeu-se com o interrogatório da ré NATALIA COLUNA 

MARTINS e a colheita do depoimento da testemunha de acusação 

ADIRSON SOARES DE JESUS. Com relação à testemunha JOÃO COELHO 

DOS SANTOS NETO, consta nos autos que foi expedida carta precatória 

para sua inquirição (fls. 144), sem, contudo, haver informação de seu 

cumprimento até o momento. Desse modo, DETERMINO que se oficie ao 

juízo deprecado solicitando informação do cumprimento da referida 

missiva e, em seguida, retorne-me os autos conclusos. Cumpra-se. NADA 

MAIS. Mandou, então, o MM. Juiz que encerrasse o presente termo que 

lido e achado conforme vai assinado por todos. Eu, ____________ Marcio 

Santos Aguiar Junior, Estagiário, que o digitei e assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 419997 Nr: 25365-25.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCINDO BARBOSA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DELIBERAÇÃO FINAL DO MM. JUIZ: Vistos, etc.: Aberta audiência de 

continuação, procedeu-se com a colheita do depoimento das testemunhas 

de acusação, em comum com a defesa WEDER MORAIS SILVA e ADILSO 

SANTANA TERCIS. Frise-se que o réu, já foi devidamente interrogado (fl. 

148) e a testemunha de defesa ANTONIA BARBOSA PEREIRA inquirida (fl. 

149). Assim sendo, não havendo outras provas a serem produzidas, 

DECLARO encerrada a instrução do feito. Considerando que o laudo 

definitivo da droga encontra-se encartado nos autos (fls. 43/44), e 

considerando que tanto o representante do MP quanto a defesa 

apresentaram seus memoriais finais neste ato, DETERMINO que certifique 

a Sr.ª Gestora quanto ao cumprimento das diligências requeridas quando 

da oferta da denúncia e em seguida, retorne-me conclusos para sentença. 

Cumpra-se. NADA MAIS. Mandou, então, o MM. Juiz que encerrasse o 

presente termo que lido e achado conforme vai assinado por todos. Eu, 

____________ Dayane Amâncio Villerá Martins, Estagiária, que o digitei e 

assino.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 351359 Nr: 12602-60.2013.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLLEY STEIFSON NERES LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT

 Vistos, etc.

Considerando que tempestivo, RECEBO o recurso de apelação interposto 

pelo acusado WESLLEY STEIFSON NERES LEMES (fl. 150).

Estando as razões devidamente encartadas às fls. 155/163, 

encaminhe-se o feito ao "Parquet", para a oferta das contrarrazões, no 

prazo legal.

Devidamente instruído o feito com as contrarrazões, remeta-o ao Egrégio 

TJ/MT, com as cautelas de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 401045 Nr: 5298-39.2015.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON CESAR DA SILVA, VILIMAR 

GIROLOMETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SALEM PEREIRA 

GONÇALVES - OAB:18220

 Intimar o advogado do acusado acerca do despacho a seguir: "Vistos, 

etc.

Considerando que o réu NILTON CESAR DA SILVA regularizou sua defesa 

à fl. 516, intime-se o patrono constituído para, no prazo de 10 (dez) dias, 

apresentar a defesa preliminar do referido acusado.

Com a defesa nos autos, volvam-me conclusos.

Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 447058 Nr: 24031-19.2016.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE YOUSEF DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MOREIRA MARINHO 

- OAB:18791

 Vistos, etc.

Considerando que o acusado compareceu pessoalmente na Serventia e 

declinou o Dr. Rodrigo Marinho como seu patrono na presente ação penal, 

intime-se referido causídico para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a 

defesa preliminar.

Com a defesa nos autos, volvam-me conclusos.

Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 332426 Nr: 12942-38.2012.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEUZA SANTOS DE JESUS, ABILIO 

HUMBERTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:90 DIAS

Intimando:Réu(s): Cleuza Santos de Jesus Filiação: Valdete Gonçalves de 

Jesus e Ana Maria Gonçalves, data de nascimento: 15/04/1975, 

brasileiro(a), natural de Maringa-PR, solteiro(a), Endereço: Rua 25, Nº 02, 

Qdra B, Bairro: Residencial Coxipo, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DA RÉ ACIMA QUALIFICADA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA
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Resumo da inicial:Desta feita, torno a pena concreta e definitiva em 

desfavor de CLEUZA SANTOS DE JESUS, vulgo “neguinha”, brasileira, 

solteira, natural de Maringá/PR, nascida em 15.04.1975, filha de Ana Maria 

Gonçalves e Valdete Gonçalves de Jesus, residente nas imediações da 

Rua 25, n° 02, Quadra B, Residencial Coxipó, nesta capital, no patamar de 

02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 250 

(Duzentos e Cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal 

e ponderando a situação sócio-econômica do réu, fixo valor do dia-multa 

em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em visto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 

111840, rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, 

declarou a inconstitucionalidade do §1º, do art. 2º, da Lei n. 8.072/90, faço 

a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o 

disposto pelo art. 33, do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprida pela condenada 

(art. 387, § 2º, do CPP) e, em observância aos critérios previstos no art. 

59 do Código Penal c/c art. 42, da Lei de Drogas e art. 33, §2º, alínea “b”, 

do Código Penal, FIXO o regime prisional de início em ABERTO.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus (HC) n. 

97.256/RS decidiu no sentido de que são inconstitucionais os dispositivos 

da Lei nº 11.343/06 que proíbem expressamente a conversão da pena 

privativa de liberdade em restritiva de direitos para condenados por tráfico 

de drogas, cabendo ao Juiz da causa analisar se o condenado preenche 

ou não os requisitos para a substituição.

Segue a ementa do voto proferido pelo Ministro Ayres Britto:

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 

11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE 

LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO 

INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA 

CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO 

ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

(...) Ordem parcialmente concedida tão somente para remover a óbice da 

parte final do art. 44 da Lei n. 11.343/2006, assim como da expressão 

análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante 

do §4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de 

inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da 

pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; 

determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das 

condições objetivas e subjetivas da convolação em causa, na concreta 

situação do paciente.

Em vista disso é que o Senado Federal editou a Resolução n. 05/2012, na 

qual disciplina que: “Art. 1º É suspensa a execução da expressão 

"vedada a conversão em penas restritivas de direitos" do § 4º do art. 33 

da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, declarada inconstitucional por 

decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas 

Corpus nº 97.256/RS”.

Por tudo isso e considerando que a condenada CLEUZA SANTOS DE 

JESUS preenche os requisitos objetivos e subjetivos do art. 44, do Código 

Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas 

restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e 

restrição de final de semana, a ser explicitadas e fiscalizadas pelo Juízo 

da Execução Penal.

Considerando que a condenada CLEUZA SANTOS DE JESUS, deverá 

cumprir sua pena no regime aberto, permito-lhe aguardar em liberdade o 

julgamento de eventual recurso, se por outro motivo não tiver que 

permanecer presa.

Decisão/Despacho:Vistos, etc.

Considerando que a ré CLEUZA SANTOS DE JESUS não foi encontrada 

para ser intimada da sentença condenatória (fl.143), DETERMINO sua 

intimação, via edital, nos termos do art. 392 e incisos do CPP, e também 

com observância ao disposto no na Seção 14 item 7.14.1.1 da CNGC - 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 460452 Nr: 183-66.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR DE ASSIS CAMPOS, LETÍCIA PALU, 

FERNANDO DOS SANTOS PENHA, LUDMILLA PAULA MATHEUS DE 

CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAYTON ANTUNES DOS 

SANTOS - OAB:18.823, EUSTAQUIO DE NORONHA NETO - OAB:12548, 

jaqueline moreira martins pacheco - OAB:10402

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesas dos acusados 

LETÍCIA PALU, LUDMILLA PAULA MATHEUS DE CASTTO e FERNANDO 

DOS SANTOS PENHA, para apresentar respostas à acusação, no prazo 

legal. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 347582 Nr: 8331-08.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO ADRIANO DE OLIVEIRA, 

ELISÂNGELA DIAS MARTINS, CAROLINA DE FIGUEIREDO BARROS 

PIROVANI PASCOTO, ANTONIO LUIZ DE DEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7.167, FERNANDO MÁRCIO VAREIRO - OAB:15.287-B, 

FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574, JOSÉ ANTÔNIO ROSA - 

OAB:5493, RUBI FACHIN - OAB:3799, UBIRATAN FARIA COUTINHO - 

OAB:6760, VALDIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - OAB:4862A

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesas do acusado 

ANTÔNIO LUIZ DE DEUS, para apresentar suas razões de recurso no 

prazo legal. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 126106 Nr: 17970-26.2008.811.0042

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CRISTINA MARTINS, FLEURIMAR 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, MÁRCIO ANTONIO 

GARCIA - OAB:OAB/MT 12104

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa da acusada CLAUDIA 

CRISTINA MARTINS, para que apresente contrarrazões à apelação do 

Ministério Público, no prazo legal. Nada mais.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 126106 Nr: 17970-26.2008.811.0042

 AÇÃO: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários Públicos->Processo 

Especial do Código de Processo Penal->Processo Especial->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIA CRISTINA MARTINS, FLEURIMAR 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 7666, MÁRCIO ANTONIO 

GARCIA - OAB:OAB/MT 12104

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE CUIABÁ - MT

JUIZO DA SÉTIMA VARA CRIMINAL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

PRAZO: 90 (NOVENTA) DIAS DIAS

AUTOS Nº 17970-26.2008.811.0042 - ID. 126106

ESPÉCIE: Crimes de Responsabilidade dos Funcionários 

Públicos->Processo Especial do Código de Processo Penal->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): CLAUDIA CRISTINA MARTINS

FLEURIMAR FERREIRA

INTIMANDO: Réu(s): CLAUDIA CRISTINA MARTINS, Rg: 943.569 SSP MT 

Filiação: Claudinei Marins e Sandra de Fátima Martins., data de nascimento: 

18/06/1978, brasileiro(a), natural de Guiratinga-MT, casado(a), corretora 

de imóveis, Endereço: Lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: intimar a acusada supra qualificada da r. sentença prolatada 

em 25/02/20147, às fls. 521/532, que CONDENOU a ré CLAUDIA CRISTINA 

MARTINS, como incurso na pena do artigo 333 do Código Penal, em 2 

(dois) anos de reclusão, abaixo transcrito

DECISÃO/DESPACHO: "...Ex positis, julgo parcialmente procedente a 

pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia vestibular para 

ABSOLVER os réus FLEURIMAR FERREIRA e CLAUDIA CRISTINA 

MARTISN do crime de uso de documento falso – art. 304 do CP, bem como 

CONDENAR os réus FLEURIMAR FERREIRA e CLAUDIA CRISTINA 

MARTISN, ambos já qualificados nos autos, como incurso na pena do 

artigo 333 do Código Penal, em 2 (dois) anos de reclusão. Nos termos do 

parágrafo segundo do art. 44, substituo a pena privativa de liberdade 

aplicada pela restritiva de direito, consistente em prestação de serviços a 

comunidade, que deverá ser cumprida junto à Vara de Execuções Penais, 

na forma estabelecida por aquele Juízo, de acordo com o artigo 48 do 

Código Penal e artigo 151 a 153 da Lei de Execuções Penais (lei n. 

7.210/84). Intimem pessoalmente os Réus desta sentença, sendo que aos 

réus deverá ser apresentado o respectivo termo de apelação ínsito na 

seção de regência do capítulo 7 da CNGC/MT. Condeno os Réus ao 

pagamento das custas e despesas processuais. Transitada esta 

sentença em julgado, expeça-se guia definitiva de execução de pena, 

lançando-se o nome do condenado no Rol dos Culpados, e, em seguida, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Instituto de Identificação, tudo 

nos termos da CNGC-MT...".

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, -, digitei.

Cuiabá - MT, 1 de fevereiro de 2017.

Rosevete dos Santos Maciel Teixeira

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 141053 Nr: 8361-82.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, FLADIMIR 

JOÃO VIECELLI, SIZEMAR VENTURA DE SOUZA, ACYR SANTANA DE 

HOLLANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960, Gerson Medeiros - OAB:, GISELLA CRISTINA KNEIP 

ROSA SILVA - OAB:9587, GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE 

ALMEIDA - OAB:12358, JOÃO LUIZ DO ESPÍRITO SANTO BRANDOLINI - 

OAB:6746, JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - OAB:6692, JULIANA 

FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:15865/MT, LEÔNCIO 

PINHEIRO DA SILVA NETO - OAB:14377/MT, ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184, PAULO FABRINI MEDEIROS - OAB:5.940, RAFAELLA 

ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562

 Nos termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 - CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de INTIMAR as defesas dos acusados 

ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, FLADIMIR JOÃO VIECELLI, SIZEMAR 

VENTURA DE SOUZA e ACYR SANTANA DE HOLLANDA, da r. sentença 

prolatada em 16/09/2016, às fls. 1237/1288 e da r. sentença de embargos 

prolatada em 07/12/2016, às fls. 1293/1294, que: “(...) JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado em relação aos réus 

ALDEVINO APARECIDO BISSOLI, FLADIMIR JOÃO VIECELLI, SIZEMAR 

VENTURA DE SOUZA e ACYR SANTANA DE HOLLANDA, qualificado nos 

autos as fls. 02/03, CONDENANDO-OS como incurso nas sanções do 

artigo 1°, I e IV, da Lei 8.137/90. Nada mais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 145189 Nr: 12375-12.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO DE ARAÚJO, GERALDO LAURO, 

JOSÉ QUIRINO PEREIRA, JOEL QUIRINO PEREIRA, GUILHERME DA COSTA 

GARCIA, NILSON ROBERTO TEIXEIRA, VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, Ana Paula Cerri Budoia - OAB:OAB/MT 

19.960-B, GIÓRGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT, MÁRIO 

RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT, Paulo Humberto Budoia - OAB:3339-A/MT, PAULO 

HUMBERTO BUDOIA FILHO - OAB:OAB/MT 9906, WEUDYS CAMPOS 

FURTADO - OAB:14.700

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados para que tomem ciência do conteúdo do CD de fls. 3.458 e 

3.445; da audiência para proceder a novo interrogatório do acusado José 

Geraldo Riva, designada para o dia 24 de fevereiro de 2017, às 13:30 

horas, desta vez na presença dos acusados e seus respectivos 

defensores; INTIMAR ainda, a defesa do acusado Geraldo Lauro, para 

informar este Juízo, em qual processo que tramita nesta vara, encontra-se 

juntado o depoimento da testemunha Hugo Taylor Domingues Rodrigues, 

que segundo a defesa teria sido ouvido por meio de carta precatória, bem 

como INTIMAR os advogados de defesa do acusado José Geraldo Riva, 

os Advogados RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, OAB/DF 

26966; GEORGE ANDRADE ALVES, OAB/DF 250.016; FELIPE FERNANDES 

DE CARVALHO, OAB/DF 44869; LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO, 

OAB/DF 48.609, LEANDRO DIAS PORTO BATISTA, OAB/DF 36.082; 

LUCAS FABER DE ALMEIDA, OAB/DF 38.651, para comparecerem ao ato.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Selma Rosane Santos Arruda

 Cod. Proc.: 144804 Nr: 12089-34.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DA COSTA GARCIA, LUIZ 

EUGENIO DE GODOY, NIVALDO DE ARAÚJO, JOSÉ QUIRINO PEREIRA, 

JOEL QUIRINO PEREIRA, NILSON ROBERTO TEIXEIRA, GERALDO LAURO, 

VARNEY FIGUEIREDO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5768, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5768, Ana Paula Cerri Budoia - OAB:OAB/MT 19.960-B, GIÓRGIO 

AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS 

JUNIOR - OAB:9607, MÁRIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521/MT, PAULO 

HUMBERTO BUDÓIA - OAB:3.339-A, Paulo Humberto Budoia Filho - 

OAB:OAB/MT 9.906

 Nos Termos da Legislação vigente e Provimento 52/2007 – CGJ. 

Impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR a defesa dos 

acusados para que tomem ciência do conteúdo do CD de fls. 2902 e 

2.898, e da audiência para proceder a novo interrogatório do acusado 

José Geraldo Riva, designada para o dia 24 de fevereiro de 2017, às 

13:30 horas, desta vez na presença dos acusados e seus respectivos 

defensores, bem como INTIMAR os advogados de defesa do acusado 

José Geraldo Riva, os Advogados RODRIGO DE BITTENCOURT 

MUDROVITSCH, OAB/DF 26966; GEORGE ANDRADE ALVES, OAB/DF 

250.016; FELIPE FERNANDES DE CARVALHO, OAB/DF 44869; LUIS 

ERNANI SANTOS PEREIRA FILHO, OAB/DF 48.609, LEANDRO DIAS PORTO 

BATISTA, OAB/DF 36.082; LUCAS FABER DE ALMEIDA, OAB/DF 38.651; 

para comparecerem ao ato.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 
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a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 400717 Nr: 4937-22.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO MACHADO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600

 Vistos.

Em atenção ao pedido da Defesa retro, desde já, informo que foi feita a 

substituição de novo CD-ROM de gravação referente a audiência em 

questão.

Intime-se a Defesa (via DJE), para apresentação de seus memoriais finais 

no prazo legal.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 378270 Nr: 19829-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELYTON DA CRUZ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANE COSTA 

ITACARAMBY - OAB:8755/MT

 VISTOS.

Compulsando os autos, verifica-se o resultado do incidente de insanidade 

mental instaurado, conforme Laudo Pericial n. 1.9067.2.2016.91594-01, 

acostado às fls. 80/85, concluindo-se pela inimputabilidade do acusado 

(art. 26 do Código Penal).

 Deste modo, nos moldes do art. 151, do Código de Processo Penal, bem 

como, por inteligência do art. 1.775, §1º, do Código Civil, NOMEIO 

CURADOR ESPECIAL, na pessoa do genitor do acusado, EDINEY 

MAURÍCIO PEREIRA, em atenção ao pleito defensivo, constante de fls. 

48/55.

Outrossim, DETERMINO o regular prosseguimento do feito.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 24.03.2017, 15h00min.

INTIME-SE a vítima e, REQUISITEM-SE as testemunhas arroladas.

INTIME-SE o acusado, pessoalmente, na pessoa de seu curador, bem 

como a Defesa, via DJE.

Às providências.

 CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327040 Nr: 6770-80.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVMG, RMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WSG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DPE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) ROSANA LEITE ANTUNES DE BARROS, para 

devolução dos autos nº 6770-80.2012.811.0042, Protocolo 327040, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 462233 Nr: 2061-26.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:4.066-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ratifico os atos até então praticados pela MM. Juíza que conduzia o feito.

Apense-se ao feito de id. 446898 e após intime-se a parte autora, via DJE 

para que se manifeste acerca da certidão de fl. 92.

Na sequência, dê-se vista ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 324392 Nr: 3779-34.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: T, SPDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71241, MICHELLE ALVES DONEGA - OAB:7467-0

 Vistos.

Em atenção ao pedido da parte autora, REDESIGNO a audiência de fl. 209 

para o dia 09/03/2017 às 16h00min.

INTIME-SE a autora no endereço informado à fl. 214, qual seja, Rua M, 

quadra 04, casa 17, Bairro Atalaia, Cuiabá/MT.

INTIME-SE o réu, inclusive seus advogados - via DJE.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública Cível.

CUMPRA-SE. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 372487 Nr: 13343-66.2014.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGDSSQ, MDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CJDQ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: marco antonio magalhaes 

dos santos - OAB:12550

 Vistos etc.

I. Considerando que este magistrado estará de licença compensatória nos 

dias 01 a 03 de fevereiro de 2017, devidamente deferidas pelo TJ/MT, 

cancelo a audiência designada para este período.

 II. Em atendimento ao item 7.45.2 da Seção 45 da CNGC do Estado de Mato 

Grosso, o qual dispõe que a realização de audiências cíveis e criminais de 

réus soltos não poderá ultrapassar 180 dias da data da sua designação 

postergo a redesignação do ato, ante a ausência de pauta nos termos da 

norma acima em questão.

III. Volvam-me os autos conclusos no mês de Maio/2017 para 

redesignação do ato.

IV. Intimem-se.

V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 372356 Nr: 13141-89.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDLP, EBDLP, EBDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a Denúncia para ABSOLVER os 

acusados ELIANE BORGES DE LARA PINTO, brasileira, divorciada, 

funcionária pública, data de nascimento: 27/07/1965, na cidade de 

Cáceres/MT, filha de José de Lara Pinto Netto e Maria Benedita Borges 
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Pinto, residente e domiciliada na Praça Dom Wunibaldo, nº 711, Centro, 

Chapada dos Guimarães/MT; ELDO BORGES DE LARA PINTO, brasileiro, 

casado, comerciante, data de nascimento: 30/04/1962, na cidade de 

Cáceres/MT, filho de José de Lara Pinto Netto e Maria Benedita Borges 

Pinto, residente e domiciliado na quadra 06, lote 14, nº 73, bairro Bela 

Vista, nesta Capital; e EDSON BORGES DE LARA PINTO, brasileiro, 

solteiro, técnico em eletrônica, data de nascimento: 16/06/1963, na cidade 

de Cáceres/MT, filho de José de Lara Pinto Netto e Maria Benedita Borges 

Pinto, residente e domiciliado na Praça Dom Wunibaldo, nº 711, Centro, 

Chapada dos Guimarães/MT, da imputação descrita no art. 147 do Código 

Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Intime-se a Defesa – via 

DJE.Ciência ao Ministério Público.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, 

procedendo às baixas e anotações de costume, inclusive com baixa no 

relatório estatístico.Às providências.Cuiabá-MT, 30 de janeiro de 

2017.JAMILSON HADDAD CAMPOSJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 416130 Nr: 21228-97.2015.811.0042

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNIE ROSA E SILVA - 

OAB:6510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que a requerente foi pessoalmente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, e mesmo assim, 

quedou-se inerte, intime-se a advogada da requerente - via DJE para 

ciência quanto a referida inércia.

Após, dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, e na 

sequência, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 157415 Nr: 4767-26.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRC, MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:8062

 Vistos.

Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 115.

Intime-se o executado, através de seus advogados - via DJE, para que se 

manifeste acerca do pedido de fl. 112 e de fls. 116/117, inclusive para 

ciência da planilha de cálculo atualizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com o transcurso do prazo, certifique-se e conclusos.

Às providências

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 351606 Nr: 12907-44.2013.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EBDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDLP, EBDLP, EBDLP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:MT-18107, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA 

FARIA - OAB:18107, KEYTISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - OAB:

 Sendo assim, ausentes os pressupostos de constituição e 

desenvolvimento válido e regular do processo, por ser o presente feito 

mero acessório do principal, o qual já se encontra sentenciado, com 

fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/2015, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolução de mérito. REVOGO as Medidas Protetivas 

deferidas e declaro PREJUDICADO o pedido de realização de novo estudo 

psicossocial.P. I. CUMPRA-SE. Intimem-se os requeridos, por meio de seus 

patronos – via DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do 

prazo recursal, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas de estilo. Às 

providências.Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2017.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 327148 Nr: 6842-67.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRC, MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANTÔNIO DE 

ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - 

OAB:8062

 Vistos.

INDEFIRO o pedido da parte exequente de intimação do executado - fls. 

46/48, através de seu advogado - via DJE, para pagamento dos alimentos 

em atraso, uma vez que o art. 528 do CPC/2015 determina a intimação 

PESSOAL do executado para pagamento do débito.

Desta forma, EXPEÇA-SE novo mandado de intimação pessoal do 

executado para, em 03 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de efetuá-lo.

INTIMEM-SE as partes.

Com a devolução do respectivo mandado, conclusos.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 439966 Nr: 16510-23.2016.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANOEL - OAB:318862

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO JOSETTI DE 

OLIVEIRA - OAB:11.145

 Vistos.

Através da petição de fl. 68, a requerente pleiteia pela intimação do 

requerido para que o mesmo se manifeste acerca do não cumprimento de 

uma obrigação que não guarda relação com o presente feito, tendo em 

vista que as partes acordaram somente com relação às visitas da menor 

(fl. 55/57).

Desta forma, INDEFIRO referido pedido.

Ademais, MANTENHO as Medidas Protetivas até posteriores deliberações.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 349023 Nr: 10000-96.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO FELIPE DE ARRUDA BARÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Campos de Oliveira - 

OAB:16390

 Impulsiono o feito, por determinação verbal do gabinete, para intimar o 

patrono do réu a informar nos autos se insiste na oitiva da vitima , 

considerando que o Ministério Público desistiu da oitiva da mesma.

Juizados Especiais Cíveis

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lúcia Peruffo

 Cod. Proc.: 27135 Nr: 3332-66.2006.811.0071

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Souza Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celma de Oliveira Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Berardo Gomes - 

OAB:3.587-MT, Danyele Aparecida Gomes de Aquino - OAB:9.140

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jeannie Rosa e Silva - 

OAB:6.510

 Vistos, etc...

As partes celebraram acordo e a parte exequente inclusive já comunicou 

o recebimento de todas as parcelas e concorda com a liberação do 

veículo penhorado.

Nos termos dos artigos 487, III, “b” c/c 354, ambos do Código de Processo 

Civil (Lei nº 13.105/2015), HOMOLOGO o referido acordo e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO.

Dispenso a intimação das partes por se tratar de acordo, nos termos do 

Enunciado 12, do Estado de Mato Grosso:

Enunciado 12 – A sentença homologatória de conciliação ou transação, 

dispensa a intimação das partes e de seus patronos, procedendo-se ao 

arquivamento imediato do feito. (APROVADO XII ENCONTRO – CUIABÁ)

Libere-se o veículo penhorado e, após, remetam-se os autos ao arquivo, 

com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 11229 Nr: 121-53.2005.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: My Card Odontologia e Medicina

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jardel Fernando de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Iasnaia Polyana Gusmão 

Sampaio - OAB:7601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ANSELMO 

MALHADO DE OLIVEIRA - OAB:21881/MT

 Procedo a intimação da parte promovida para, em 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Alberto Menna Barreto Duarte

 Cod. Proc.: 2799 Nr: 475-54.2000.811.0072

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Regina Beatriz de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Zenildo Ferreira Dias, Marcia Marques da Silva 

Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cássia de araujo Souza 

Pantaroto - OAB:10.921, Nivaldo Conrado Pereira - OAB:4925/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR NERI DAMASCENO - 

OAB:12915/MT

 Procedo a intimação da parte promovida para, em 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da juntada de ofício de fls. 418.

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adauto dos Santos Reis

 Cod. Proc.: 16814 Nr: 1021-76.2008.811.0057

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREIA SERRA DE CAMARGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE AFIRMATIVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Maria Lima de Oliveira - 

OAB:16.015

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luiz Bernardinelli 

- OAB:10.668/MT

 Considerando que é missão deste Quinto Juizado Especial Cível fornecer 

a melhor prestação jurisdicional, e considerando a informação contida no 

Ofício Circular n.º 390/2013-DAJE, e Consulta 36/2012 – Protocolo 

0087374, serve a presente certidão para informar as partes que os 

presentes autos foram distribuídos no Sistema Projudi sob o n.º 

8060712-14.2012.811.0001.

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro

Portaria

PORTARIA Nº 03/2017-JET

A Excelentíssima Senhora Doutora PATRÍCIA CENI, Juíza de Direito 

designada para atuar perante o Juizado Especial do Torcedor do Estado 

de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais;

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer a Escala dos Servidores que deverão ser 

convocados extraordinariamente para trabalhar no Juizado Especial do 

Torcedor na Arena Pantanal, no dia 01.02.2017 das 19h 30min às 00h :00 

do dia 02.02.2017.

 

JUIZADO ESPECIAL DO TORCEDOR

Patrícia Ceni (Magistrada)

Carlos Henrique Carriel do Nascimento(Assessor)

Silvia Socorro de Moura (Assessora)

Maria Ângela Viñe (Gestora judiciária),

Diogo Viana Rabelo (Técnico de Informática)

Marisete Garcia Duarte (Agente de infância)

Marcio Ribeiro de Souza (Agente de infância)

Luis Cesar Virgilio da Silva (motorista)

Bernadete Teresinha Borges Pereira ( Gestora Administrativa)

 

Art. 2° Os servidores convocados deverão requerer a esta Magistrada o 

direito aos créditos de horas decorrentes dos serviços realizados, nos 

termos do artigo 13, § 1º, da Portaria n.º 382/2014/PRES e decisão do Juiz 

Diretor do Foro da Capital – Dr. Aristeu Dias Batista Vilela, nos autos CIA 

nº 0705695-83.2015.8.0001, para averbação na ficha funcional.

Publique-se. Registre-se. CUMPRA-SE. Cuiabá, 01 de fevereiro de 2017.

PATRÍCIA CENI Juíza de Direito

 

 

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 32059 Nr: 3320-67.2016.811.0082

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lcg Transportes Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciana Zamproni Branco - 

OAB:2.062

 Vistos.

 Recebo a missiva, eis que instruída com as cópias necessárias para seu 

cumprimento.

Designo a audiência preliminar para o dia 16-3-2017, às 14h.

Atento aos princípios instituídos em sede de Juizados Especiais, em 

especial aos de informalidade, simplicidade e de economia processual, 

intime-se a autora do fato por meio de oficial de Justiça, no endereço 

constante nos autos.

Ciência ao MP.

Comunique-se ao Juízo deprecante.

Cumpra-se.

Comarca de Rondonópolis

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS
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Processo Número: 1004524-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ANIGER MACEDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUAMAR NASCIMENTO CANUTO OAB - 16660-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELISSIMA - COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento nº56/07-CGJ, impulsiono 

os autos para intimar o advogado da parte autora, para em (5) cinco dias 

manifestar-se sobre a correspondência devolvida nos autos.

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005043-50.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - 0236655-A/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CAMINHOES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - 5821-B/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

Intimação do advogado da parte autora, dos termos da decisão superior 

proferido nos autos de Agravo de Instrumento id. 4570064 , bem como 

para que se abstenha de retirar o(s) veículo (s) apreendidos da cidade. 

Decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n. 

1003952-31.2016.8.11.0000: (...) Com essas considerações, DEFIRO 

parcialmente a medida liminar para suspender os efeitos da decisão 

agravada apenas quanto à consolidação da propriedade e a posse plena 

e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário. (...)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rhamice Ibrahim A. A. Abdallah

 Cod. Proc.: 782535 Nr: 7211-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de (5)cinco dias, depositar a 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$23,00 (vinte e três reais)na 

Conta Diretora n.43.746-8, agência 0551-7 - Banco do Brasil S/A, 

encaminhando-se duas vias do comprovante orifinal do depósito.Conforme 

item 3.3.7 da CNGC e orientações da Central de Mandados, só serão 

aceitos depósitos bancários com apresentação do original, NÃO sendo 

aceitos agendamentos de depósitos, envelope ou cópia de transferências 

bancárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740742 Nr: 2466-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVIO BORGES MONTEIRO, WILSON SILVEIRA 

FIGUEIREDO, MIRIAN L.O. FIGUEIREDO, JOSEFA RAIMUNDA DOS SANTOS, 

LOURDES OLIVEIRA FERRARINI, EVANDRO DE OLIVEIRA FERRARINI, 

EDILSON LUIS FERRARINI, DOMINGOS BARBOSA BORGES, ADALGISA 

ALBINO DE SOUZA BORGES, MARA SILVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n º 2466-87.2014

Ação: Usucapião

Autor: Antonio Pereira Bravo

 Réu: Livio Borges Monteiro

 Vistos, etc...

 Antonio Pereira Bravo, com qualificação nos autos, ingressara com a 

presente ação em desfavor de Livio Borges Monteiro, com qualificação 

nos autos.

 Devidamente citado, apresentou contestação. Houve impugnação, 

vindo-me os autos conclusos.

 D e c i d o:

 Analisando a questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no 

inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo Civil.

 As preliminares elencadas pelo réu, quais sejam: inépcia da inicial e falta 

de interesse de agir não tem como prevalecer, senão vejamos.

 Designo o dia 25 de abril de 2017, às 14:00 horas, para audiência de 

instrução e julgamento, e o faço com amparo no artigo 357 do Código de 

Processo Civil.

 Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol 

de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto 

Processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Roo-Mt, 13/janeiro/2017

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 840352 Nr: 8689-85.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS 

INJETORAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEUX PECAS E MOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TORBAY GORAYEB - 

OAB:7361/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, extinto sem 

resolução de mérito o processo aforado SABIN – SERVIÇO AUTORIZADO 

DE BOMBAS INJETORAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, em 

desfavor de BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em 

vista que indefiro a petição inicial.Custas pela parte embargante.Façam-se 

as anotações em conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 

80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ.Sem honorários haja vista que não houve 

a citação da parte contrária.Transitada em julgado e cumpridas as demais 

formal idades de praxe, o que deve ser cert i f icado, 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.Roo-MT, 17 de janeiro de 

2017.Dr. Luiz Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 826788 Nr: 5210-84.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CAPELETTO, CRISTIANE ZAVATINE 

CAPELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MABLON FRAGA - OAB:OAB/PR 

59740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT/3.719

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis n. º 5210-84/2016
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Ação: Embargos à Execução

Embargantes: Wagner Capeletto e Outra.

Embargado: Odilio Balbinotti.

Vistos, etc.

WAGNER CAPELETTO e CRISTIANE ZAVATINE CAPELETTO, com 

qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com os presentes 

“Embargos à Execução”, em desfavor de ODILIO BALBINOTTI, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de intimação da embargada, 

vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Ouça-se o exequente/embargado no prazo de (15) quinze dias – (920, I, 

CPC), vindo aos autos vista a parte executada, ora embargante, para que 

se manifeste no prazo de (10) dez dias, após conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Roo-MT, 17 de janeiro de 2017.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 821378 Nr: 3369-54.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEVAIR GROTO, ADEVAIR GROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RUBENS CONELLIAN, THIAGO 

SANTANA CONELIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO BESSA SANTOS - 

OAB:21460/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora, nos termos da sentença de fl. 63, cuja 

parte final segue: Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, Julgo e Declaro, por sentença, extinto o presente processo, 

promovido por ADVAIR GROTO, em desfavor de ANTONIO RUBENS 

CONELLIAN e THIAGO SANTANA CONELIAN, com qualificação nos autos, 

com julgamento de mérito e o faço com fulcro nos artigos 924, inciso II do 

Código de Processo Civil, expedindo-se o necessário. Custas pelo réu. 

Transitada em julgado e feitas as anotações de estilo, o que deve ser 

certificado, arquive-se. Publique e-s Intimem-s Cumpra-sRoo-Mt., 16 de 

janeiro deDr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 714445 Nr: 9651-50.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MOREIRA BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora, nos termos da sentença de fls. 77/80, cuja 

parte final segue: Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à 

espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação de Indenização por Danos 

Morais" promovida por JONATHAN ALVES SILVA DELMONIS, em desfavor 

de RODRIGO MOREIRA BATISTA, com qualificação nos autos, 

condenando-o no pagamento da importância de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais), a título de dano moral, devendo ser acrescido de juros à razão de 

1% ao mês e correção monetária – INPC – a contar desta decisão, bem 

como nas custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% 

(vinte por cento), sobre o valor da condenação. Transitada em julgado e 

feitas as anotações de estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. 

Publique-. Intimem-se. Cumpra-s Roo-Mt., 10/janeiro/201Dr. Luiz Antonio 

Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 708742 Nr: 3618-44.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ROBERTO ZILIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora, nos termos da sentença de fls. 74/75, cuja 

parte final segue:Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL, I, 

em desfavor de FERNANDO ROBERTO ZILIO, todos com qualificação nos 

autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, inciso III, § 1º e 

§2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao 

pagamento das custas processuais. Transitada em julgado, o que deve 

ser certificado e pagas as custas, se houver, arquive-se. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de janeiro de 2017. Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 434015 Nr: 2681-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FURTADO & COSTA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI DE ASSIS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - 

OAB:MT/ 11.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte exequente, nos termos da sentença de fl. 83, a 

saber: Face ao exposto e princípios de direito atinentes à espécie, Julgo e 

Declaro, por sentença, extinto o presente processo, promovido por 

FURTADO & COSTA LTDA, em desfavor de DARCI DE ASSIS E SILVA, 

com qualificação nos autos, com julgamento de mérito e o faço com fulcro 

nos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, expedindo-se o 

necessário. Custas pelo ré Transitada em julgado e feitas as anotações de 

estilo, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-s Intimem-s 

Cumpra-s Roo-Mt., 16 de janeiro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.-

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 439846 Nr: 8513-19.2010.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI DE JESUS DE LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA THEREZA KERN LENGLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚNIOR SÉRGIO MARIM - 

OAB:MT/6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora, nos termos da sentença de fl. 91, cuja 

parte final segue: Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, 

extinto sem resolução de mérito o processo aforado por MARLI DE JESUS 

DE LARA, em desfavor de MARIA THEREZA KERN LENGLER, com fulcro 

no art. 321, do Código de Processo Civil, tendo em vista que indefiro a 

petição inicial. Custas pela parte autora. Façam-se as anotações em 

conformidade com os Provimentos nº 40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 

88/2014/CGJ. Sem honorários haja vista que não houve a citação da parte 

contrária. Transitada em julgado e cumpridas as demais formalidades de 

praxe, o que deve ser certificado, arquive-se. Publique-s Intime-se. 

Cumpra-s Roo-MT., 17 de janeiro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 427769 Nr: 9921-79.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILTON FIGUEIREDO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON BORSOI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte autora, nos termos da sentença de fls. 95/96, cuja 

parte final segue: Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por HILTON 

FIGUEIREDO BARBOSA, em desfavor de ADILSON BORSOI, todos com 
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qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 485, 

inciso III, § 1º e § 2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando a 

parte autora ao pagamento das custas processuais. Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado e pagas as custas, se houver, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 16 de 

janeiro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706996 Nr: 1742-54.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTA GONÇALVES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:OAB/MT16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte exequente, nos termos da sentença de fls. 74/75, 

cuja parte final segue: Face ao exposto e princípios de direito atinentes à 

espécie, JULGO EXTINTO o presente processo promovido por BANCO 

PANAMERICANO S/A, em desfavor de MARTA GONÇALVES SILVA, todos 

com qualificação nos autos e, o faço com fulcro no artigo 354 c/c o artigo 

485, inciso III, § 1º e § 2º, ambos do Código de Processo Civil, condenando 

a parte autora ao pagamento das custas processuais. Transitada em 

julgado, o que deve ser certificado e pagas as custas, se houver, 

arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Rondonópolis, 16 de 

janeiro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 782535 Nr: 7211-76.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT16691A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte autora para, no prazo de (5)cinco dias, depositar a 

diligência do Oficial de Justiça no valor de R$23,00 (vinte e três reais)na 

Conta Diretora n.43.746-8, agência 0551-7 - Banco do Brasil S/A, 

encaminhando-se duas vias do comprovante orifinal do depósito.Conforme 

item 3.3.7 da CNGC e orientações da Central de Mandados, só serão 

aceitos depósitos bancários com apresentação do original, NÃO sendo 

aceitos agendamentos de depósitos, envelope ou cópia de transferências 

bancárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 740742 Nr: 2466-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO PEREIRA BRAVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVIO BORGES MONTEIRO, WILSON SILVEIRA 

FIGUEIREDO, MIRIAN L.O. FIGUEIREDO, JOSEFA RAIMUNDA DOS SANTOS, 

LOURDES OLIVEIRA FERRARINI, EVANDRO DE OLIVEIRA FERRARINI, 

EDILSON LUIS FERRARINI, DOMINGOS BARBOSA BORGES, ADALGISA 

ALBINO DE SOUZA BORGES, MARA SILVA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:9920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Do Advogado da parte autora, nos termos da decisão de fl. 158, a saber: 

Vistos, etc Antonio Pereira Bravo, com qualificação nos autos, ingressara 

com a presente ação em desfavor de Livio Borges Monteiro, com 

qualificação nos autos. Devidamente citado, apresentou contestação. 

Houve impugnação, vindo-me os autos conclusos. D e c i d Analisando a 

questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 

355 do Novo Código de Processo Civil. As preliminares elencadas pelo 

réu, quais sejam: inépcia da inicial e falta de interesse de agir não tem 

como prevalecer, senão vejamos. Designo o dia 25 de abril de 2017, às 

14:00 horas, para audiência de instrução e julgamento, e o faço com 

amparo no artigo 357 do Código de Processo Civil. Fixo o prazo comum de 

15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na 

forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-s 

Cumpra-s Roo-Mt, 13/jane7 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. 

Vara Cível.-

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 814956 Nr: 1196-57.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSS, ADMILSON NUNES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA DE 

RODOVIAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME AUGUSTO 

BRESCOVICI MILAGRES - OAB:13.047-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:5959/MT, KARLA KAROLINA APARECIDA DIAS 

POMPERMAYER - OAB:OAB/MT 15965

 Do Advogado da parte requerida para em cinco (5) dias preparar, instruir 

e retirar a Carta Precatória, devendo comprovar a distribuição da mesma 

no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 723858 Nr: 4854-94.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, THEREZINHA 

LINDAMIR F. DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARGILL AGRICOLA S/A, VIVALDINO 

ZAMBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON LUÍS WERNER - 

OAB:6298-A

 Do Advogado da parte requerida para em cinco (5) dias instruir e retirar 

as Cartas Precatórias de fls. 977/981, devendo comprovar a distribuição 

das mesmas no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 826788 Nr: 5210-84.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER CAPELETTO, CRISTIANE ZAVATINE 

CAPELETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILIO BALBINOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MABLON FRAGA - OAB:OAB/PR 

59740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT/3.719

 Do Advogado da parte embargada, nos termos da decisão de fl. 54, a 

saber: Vistos, etc. WAGNER CAPELETTO e CRISTIANE ZAVATINE 

CAPELETTO, com qualificação nos autos, ingressaram neste juízo com os 

presentes “Embargos à Execução”, em desfavor de ODILIO BALBINOTTI, 

com qualificação nos autos, sobreveio o pedido de intimação da 

embargada, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Ouça-se o 

exequente/embargado no prazo de (15) quinze dias – (920, I, CPC), vindo 

aos autos vista a parte executada, ora embargante, para que se manifeste 

no prazo de (10) dez dias, após conclusos.Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 17 de janeiro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 840352 Nr: 8689-85.2016.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SABIN SERVICO AUTORIZADO DE BOMBAS 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 171 de 498



INJETORAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BEUX PECAS E MOTORES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TORBAY GORAYEB - 

OAB:7361/MT, RAFAEL RODRIGUES RAMOS - OAB:17730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT

 Dos advogados das partes, nos termos da sentença de fls. 31/32, cuja 

parte final segue: Face ao exposto, JULGO E DECLARO, por sentença, 

extinto sem resolução de mérito o processo aforado SABIN – SERVIÇO 

AUTORIZADO DE BOMBAS INJETORAS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, em desfavor de BEUX PEÇAS E MOTORES LTDA, pessoa jurídica 

de direito privado, com fulcro no art. 321, do Código de Processo Civil, 

tendo em vista que indefiro a petição inicial. Custas pela parte embargante. 

Façam-se as anotações em conformidade com os Provimentos nº 

40/2014/CGJ, nº 80/2014/CGJ e nº 88/2014/CGJ. Sem honorários haja 

vista que não houve a citação da parte contrária. Transitada em julgado e 

cumpridas as demais formalidades de praxe, o que deve ser certificado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 17 de janeiro de 

2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 805308 Nr: 16401-63.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DA SILVA ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO VASCONCELOS LAVIGNE 

- OAB:115265

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14.423, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 16401-63.2015

Ação: Embargos à Execução

Embargante: Wap Construções e Serviços Ltda

Embargado: João da Silva Andrade

 Vistos, etc.

Intime-se a parte embargante, para que no prazo de (10) dez dias, 

regularize sua representação processual, sob pena de extinção.

Cumprida ou não a ordem, venham-me conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis-Mt., 01/fevereiro/2.017.

 Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 710205 Nr: 5159-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR LIMA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:MT/11.340-A

 Impulsiono os autos a fim de Intimar o Procurador do Autor, para no prazo 

de (5) cinco dias, informar os dados bancários: nº. da conta corrente, 

agência, banco, CPF e/ou CNPJ, e o beneficiário, para fins de expedição 

de alvará.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005753-70.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BRAGA MARIN OAB - 16300-O/MT (ADVOGADO)

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - 19989-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COFCO FERTILIZANTES S.A. (RÉU)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 2 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

MANIFESTAR-SE acerca da Correspondência Devolvida, no prazo legal. 

Processo: 1005753-70.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 18.201,23; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

PEDROMAR TRANSPORTES LTDA Parte Ré: RÉU: COFCO FERTILIZANTES 

S.A., BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. 

Atenciosamente. ANGELICA ALVES DE ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001193-85.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO SILVA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLADIS DENISE MELCHIOR OAB - 11615-B/MT (ADVOGADO)

Max Paulo de Sousa e Silva OAB - 0013965-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

AMERICAN MOTOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 2 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

MANIFESTAR-SE acerca da Correspondência Devolvida, no prazo legal. 

Processo: 1001193-85.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 93.844,62; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

BRUNO SILVA MARQUES Parte Ré: RÉU: AMERICAN MOTOS LTDA, 

BANCO PAN S.A. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. ANGELICA 

ALVES DE ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) 

MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E 

INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1003447-31.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JARDEL DE BARROS SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM OAB - 7542-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES PEDRO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 2 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

MANIFESTAR-SE acerca da Correspondência Devolvida, no prazo legal. 

Processo: 1003447-31.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

JARDEL DE BARROS SILVA Parte Ré: RÉU: MOISES PEDRO DOS SANTOS 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. ANGELICA ALVES DE ALMEIDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-40 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002808-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO EUCLIDES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Souvenir Dal Bó Junior OAB - 11058-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COPROENCO PRE-MOLDADOS LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 2 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

MANIFESTAR-SE acerca da Correspondência Devolvida, no prazo legal. 

Processo: 1002808-13.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 75.636,59; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40) Parte Autora: AUTOR: SEVERINO 

EUCLIDES DA SILVA Parte Ré: RÉU: COPROENCO PRE-MOLDADOS LTDA 

- ME OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. ANGELICA ALVES DE ALMEIDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1001426-82.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAILSON OLIVEIRA DE LIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON CORDEIRO SILVA OAB - 4113-A/MS (ADVOGADO)

EGUIMAR PEREIRA DE SOUZA OAB - 169654-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOCALIZA RENT A CAR SA (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 2 de fevereiro de 2017. Reiterando a 

intimação do Dr. CHRISTIANO PIRES GUERRA XAVIER, para que no prazo 

de 05 (cinco) dias, proceda sua habilitação no cadastro eletrônico do 

sistema PJE como patrono da parte requerida (incluindo seu nome como 

advogado no cadastro do requerido), conforme orientação da RN376 CNJ, 

sob pena de nulidade dos atos praticados, ressalvando que tal ato deve 

ser praticado em todos os processos, preferencialmente no momento da 

Contestação. Intimo ainda para que proceda a regularização do cadastro 

do Dr. BRUNO VILLELA BASSETTO bem como da Dra. ISABELLA ALVES 

SARSUR, uma vez que em pesquisa no sistema eletrônico do PJE não 

foram encontrados os cadastro dos referidos advogados o que 

i m p o s s i b i l i t a  s u a  i n t i m a ç ã o  e l e t r ô n i c a .  P r o c e s s o : 

1001426-82.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 57.170,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: JAILSON 

OLIVEIRA DE LIRA Parte Ré: RÉU: LOCALIZA RENT A CAR SA 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. ANGELICA ALVES DE ALMEIDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 34106100

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005781-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI DA CONCEICAO PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA PINHEIRO OAB - 0010946-O/MT (ADVOGADO)

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - 0005348-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CORREIA FARIAS & CIA LTDA - ME (RÉU)

HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO (RÉU)

Magistrado(s):

ALINE LUCIANE RIBEIRO VIANA QUINTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS INTIMAÇÃO , 2 de fevereiro de 2017. O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

MANIFESTAR-SE acerca da Correspondência Devolvida, no prazo legal. 

Processo: 1005781-38.2016.8.11.0003; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Parte Autora: AUTOR: 

ROSENI DA CONCEICAO PEREIRA Parte Ré: RÉU: JORGE CORREIA 

FARIAS & CIA LTDA - ME, HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. Atenciosamente. ANGELICA ALVES DE ALMEIDA 

Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE 

DO 2ª VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: 

(66) 34106100

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 415300 Nr: 10962-18.2008.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO CLEMENTINO DE NORONHA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO ANTONIO PINTO, CRISTIANE MARIA DE 

MESQUITA, MARIA DE LOURDES CASTRO, LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA, 

IGREJA EVANGELICA TABERNACULO DO DEUS VIVO, JULIANO PTERSON 

FERREIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Analisando os autos em exame, vislumbro a possibilidade de conciliação 

entre os litigantes, tendo em vista o longo lapso temporal transcorrido e a 

situação dos imóveis, providência essa, aliás, que deve ser estimulada 

pelo Poder Judiciário, consoante inúmeros mecanismos previstos 

expressamente no Novo Código de Processo Civil (artigos 3º, § 3º, 139, V, 

e 165 e seguintes).

Assim, considerando que incumbe ao juiz promover, a qualquer tempo, a 

autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais, e tendo em vista, ainda, a possibilidade de solução 

consensual deste conflito, designo audiência de conciliação para o dia 09 

de março de 2017, às 09h, que será realizada na sala de audiências desta 

Segunda Vara Cível.

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores via DJE, com a 

advertência de que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, a ser revertida em favor do 

Estado de Mato Grosso, conforme previsão contida no artigo 334, § 8º, 

CPC/2015.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 411295 Nr: 7372-33.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACI REINALDO BECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NOGUEIRA LUNA, ELISABETE SENA N. 

LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PENALVA VERDOLIN - 

OAB:10818/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VITOR SENA NOGUEIRA 

LUNA - OAB:21.762/O

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 
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presentes autos, INTIMANDO o Dr. ANTÔNIO GONÇALVES DE MIRANDA 

NETO, OAB/MT nº 14.576, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em 

cartório os autos que se encontram com carga, sob pena de busca e 

apreensão, além de perder o direito à vista fora de cartório e multa 

correspondente à metade do salário mínimo, tudo em conformidade com o 

artigo 234 do NCPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 394512 Nr: 7972-88.2007.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUSA PEREIRA DE MATOS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEO RENATO SANTOS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - 

OAB:MT/9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTRO EDSON DOS SANTOS 

DAMIAN - OAB:3615-B/MT

 Diante do acima exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do CPC/15.Condeno a demandante ao pagamento das custas e despesas 

processuais e ao pagamento de honorários advocatícios que ora 

estabeleço em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando 

sobrestada a cobrança desses valores pelo fato de ser a autora 

beneficiária da gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o artigo 98, §§ 

2º e 3º do Novo Código de Processo Civil. Transitada em julgado a 

presente sentença, procedidas às comunicações necessárias, 

arquivem-se com as baixas necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 767383 Nr: 1042-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO COTLINSKI, MARIA ODILA COTLINSKY, 

FERNANDO COTLINSKI, ANA FRANCISCA MARINO CANTO COTLINSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora, para retirar a 

Carta Precatória expedida para Comarca de Curitiba-PR para sua devida 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 767383 Nr: 1042-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO COTLINSKI, MARIA ODILA COTLINSKY, 

FERNANDO COTLINSKI, ANA FRANCISCA MARINO CANTO COTLINSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para que, 

efetue o depósito da diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 

54,00. Depositar na Conta Corrente n° 43.746-8, Agência 0551-7, Banco 

do Brasil S/A, para cumprimento do Mandado. Devendo juntar nos autos 

comprovante do referido depósito, via original. Conforme item 3.3.7 da 

CNGC e orientação da Central de Mandados. Só serão aceitos depósitos 

bancários com apresentação do original. Não sendo aceitos 

agendamentos de depósitos, envelope ou cópia de transferências 

bancárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 700154 Nr: 8125-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INEZ DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BARÃO, JOSE JERONIMO 

DA SILVA, MINERDI CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA, OLIVEIRA DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO a Dra. RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE 

ALMEIDA, OAB/MT nº 18.562, para no prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER 

em cartório os autos que se encontram com carga, sob pena de busca e 

apreensão, além de perder o direito à vista fora de cartório e multa 

correspondente à metade do salário mínimo, tudo em conformidade com o 

artigo 234 do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 426744 Nr: 8894-61.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE BUCHHORN LEITE, MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO CHAGAS 

RIBEIRO - OAB:MT/ 7.026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 Vistos etc.

Diante da concordância da parte executada com o valor apontado pela 

contadora judicial, conforme petição de fls. 143, e considerando que a 

importância em questão está depositada em Juízo desde o protocolo da 

impugnação de fls. 126, conforme comprovante de fls. 130, de modo que 

vem sendo atualizada, determino seja intimada a parte autora, por meio de 

seu advogado e, em caso de inércia deste, pessoalmente, para que 

indique os dados bancários pertinentes ao levantamento do valor 

apontado no cálculo de fls. 141, com a atualização havida desde o 

depósito.

Apontados os dados, expeça-se o alvará, observando a necessidade de 

procuração com poderes para receber, eventualmente.

No que toca ao remanescente, determino seja levantado pela devedora, 

conforme dados bancários apresentados no pedido de fls. 143, verso.

Sendo assim, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, conforme artigo 924, II, 

CPC/2015.

Expedidos os alvarás e transitada em julgado, arquive-se.

Eventuais custas finais pela executada.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 435904 Nr: 4572-61.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA APARECIDA NOGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, MT FOMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957, STAEL MARIA DA SILVA - OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-A, HILDCA COSTA GODOY - OAB:OAB/MT13877, 

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - OAB:9454, MARLI 

TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos etc .

Sobre a notícia de pagamento do valor devido, conforme pedido de fls. 

333, manifeste-se a parte adversa em 05 (cinco) dias.

Desde já autorizo o levantamento, pela credora, do valor incontroverso 

depositado nos autos, mediante a expedição de alvará, devendo ser 
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observados os dados bancários oportunamente apresentados e, de igual 

modo, se o peticionário tem poderes para receber e conferir quitação, 

caso a conta destinatária indicada não seja a da própria autora.

Caso haja apontamento de débito remanescente devido, intime-se o 

devedor a efetuar o pagamento, no prazo de lei, e a apresentar, 

eventualmente, impugnação, se entender cabível.

 Tudo cumprido, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 428128 Nr: 10278-59.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUSANELLO LOGISTICA TRANSPORTES LTDA 

ME, JOSELITO ARLINDO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Vistos etc.

Conforme se observa às fls. 80, e diversamente do que alega o 

exequente, consta do extrato de veículos obtido pelo sistema RENAJUD 

que os bens ali localizados em nome do devedor possuem registros de 

restrições.

Desse modo, entendo inviável sua penhora, e determino seja intimada a 

parte credora a fim de que, em 05 (cinco) dias, indique bens do devedor 

passíveis de penhora, reputando-se sua inércia em desinteresse no 

prosseguimento desta demanda executiva.

Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 729097 Nr: 9821-85.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO RODRIGUES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACQUELINE MAGALHÃES 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT17420, JULIANA BARROS MATSUNO - 

OAB:17123/O, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8506-A, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - OAB:14.250-A

 Vistos etc.

As partes noticiam o depósito do valor devido pela demandada.

 Assim, pugnam pelo levantamento do valor depositado, com expedição de 

alvará.

Era o que tinha a relatar. Fundamento e Decido.

Dispõe o artigo 924 do Novo Código Processual Civil em seu inciso II, o que 

segue:

“Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

 (...)”.

Considerando o depósito do valor integral devido pela parte demandada, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, com fundamento no artigo 924, II do 

Código de Processo Civil de 2015.

Diante do depósito judicial da quantia devida, DETERMINO a expedição de 

alvará de levantamento, observando-se os dados bancários indicados às 

fls. 341 desde que haja nos autos a necessária procuração para receber 

e dar quitação pelo titular da conta apontada.

 Eventuais custas remanescentes pelo requerido.

Após o trânsito em julgado, cumpridas todas as formalidades legais, 

arquive-se com as baixas e anotações pertinentes.

 Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

 Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 762634 Nr: 14757-22.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILEUSA MARIA DE SOUZA, EGUIMAR DE JESUS 

SILVA, EDSON DE JESUS SILVA, RAQUEL DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS E PREVIDÊNCIA, NERI 

PERINAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:MT/9173-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, RENATO CHAGAS COREA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT8184A, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Código Processo nº 762634Vistos etc.1.0 – DA ESPECIFICAÇÃO DE 

PROVAS.O atual Código de Processo Civil adota, expressamente, o 

princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem 

cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de 

mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC.Sobre o princípio 

da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in 

“Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por 

artigo”:“O princípio da cooperação é relativamente jovem no direito 

processual. Cooperar é agir de boa fé.O dever de cooperar existe no 

interesse de todos, pois todos pretendem que o processo seja 

solucionado em tempo razoável.”O mencionado princípio objetiva que as 

partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a decisão a 

solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível.Leciona, Daniel 

Amorim Assumpção Neves(...).Quanto às questões de direito, para que 

não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria 

cognoscível de ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo.A 

mera alegação da parte que quer produzir todas as provas permitidas no 

ordenamento, ou a menção pura e simples de eventual modalidade 

probatória, sem que seja alinhavada relação com o ponto alegadamente 

controvertido, será interpretada como ausência de especificação.Após a 

especificação das provas pelas partes, voltem-me conclusos.2.0 – DA 

RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO.Proceda Sra. Gestora, a retificação do 

polo passivo da lide, fazendo constar “Bradesco Auto/RE Companhia de 

Seguros S/A”(fls. 170).Cumpra.Rondonópolis-MT, 1º de fevereiro de 

2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 787650 Nr: 9279-96.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL CHINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DIAS - 

OAB:16.127-MT

 Código nº 787650

Vistos etc.

Considerando que, em caso de procedência, deverá ser concedido efeito 

infringente aos embargos declaratórios opostos pelo embargante, intime a 

embargada para manifestar-se, no prazo legal, querendo.

 Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715819 Nr: 11139-40.2012.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARA CRISTINA BATISTA DE OLIVEIRA 

SANTOS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 175 de 498



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:65628/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR. GIULIO ALVARENGA REALE, ADVOGADO DO 

AUTOR, PARA NO PRAZO LEGAL PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 28,00 , NA CONTA 

Nº 43.746-8, BANCO DO BRASIL S/A AG. 0551-7,QUE DEVERÁ SER 

COMPROVADO NOS AUTOS ATRAVÉS DE PETIÇÃO COM DOIS 

COMPROVANTES DO DEPÓSITO COM 1 (UMA) VIA ORIGINAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 813302 Nr: 648-32.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA ADRIANA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:OAB/MT 22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Dr. Felipe Andres Acevedo Ibanez, advogado do autor, da decisão 

de fls. 47 a seguir transcrita: Vistos etc.

Defiro, apenas, nova expedição do mandado de busca e apreensão no 

endereço declinado na exordial, devendo o Sr. Meirinho, observar o 

disposto no artigo 212, §§1º e 2º do CPC.Caso haja a necessidade de 

reforço policial, caberá ao Sr. Oficial de Justiça solicitar ao juízo, 

imediatamente.Expeça o necessário. Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 07 

de novembro de 2016.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DIREITO, bem como, PARA NO PRAZO LEGAL PROVIDENCIAR O 

DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 

28,00, NA CONTA Nº 43.746-8, BANCO DO BRASIL S/A AG. 0551-7,QUE 

DEVERÁ SER COMPROVADO NOS AUTOS ATRAVÉS DE PETIÇÃO COM 

DOIS COMPROVANTES DO DEPÓSITO COM 1 (UMA) VIA ORIGINAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 735808 Nr: 15297-07.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO ALVES PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA - 

OAB:29795-A/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR. HUMBERTO LUIZ TEIXEIRA, ADVOGADO DO AUTOR, 

PARA NO PRAZO LEGAL PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA DILIGÊNCIA DO 

OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 28,00, NA CONTA Nº 43.746-8, 

BANCO DO BRASIL S/A AG. 0551-7,QUE DEVERÁ SER COMPROVADO 

NOS AUTOS ATRAVÉS DE PETIÇÃO COM DOIS COMPROVANTES DO 

DEPÓSITO COM 1 (UMA) VIA ORIGINAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726770 Nr: 7680-93.2013.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON VICENTE WAGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO DR. GIULIO ALVARENGA REALE, ADVOGADO DO 

AUTOR, PARA NO PRAZO LEGAL PROVIDENCIAR O DEPÓSITO DA 

DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R$ 30,00, NA CONTA 

Nº 43.746-8, BANCO DO BRASIL S/A AG. 0551-7,QUE DEVERÁ SER 

COMPROVADO NOS AUTOS ATRAVÉS DE PETIÇÃO COM DOIS 

COMPROVANTES DO DEPÓSITO COM 1 (UMA) VIA ORIGINAL.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 782221 Nr: 7094-85.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO AYRES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 INTIMAÇÃO DA Dra. LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB 8506-A, 

ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA, PARA PROVIDENCIAR O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NOS VALORES DE: R$463,89 DO 

FUNAJURIS e R$54,90 DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONFORME FLS. 

174/175.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451623 Nr: 6802-42.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLMIR ANTÔNIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILMA AVELINO DOS SANTOS 

ROSSONI - OAB:OAB/MT 6.209

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT16846A

 Código Processo nº. 451623

Vistos etc.

 Não havendo irresignação das partes, homologo os honorários periciais à 

fls. 279. Intime o requerido para formalizar, integralmente, o depósito dos 

honorários conforme dispõe o artigo 95, do CPC, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Efetuado o depósito, intime-se o Sr. Perito para dar início aos trabalhos, 

consignando que levantará 50% quando do início dos trabalhos e 50% na 

conclusão e entrega do laudo, na forma estabelecida no artigo 465, §4º, 

do Código de Processo Civil.

O laudo pericial deverá ser entregue no prazo de 20(vinte) dias, contados 

da intimação do expert.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 1º de fevereiro de 2017.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 781209 Nr: 6650-52.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS E 

TRANSPORTE LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DE REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Código nº. 781209.

 Vistos etc.

1.0 - DA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, FLS. 

80/82.

 Considerando que a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça 

referente o Agravo de Instrumento nº. 1000191-55.2017, fls. 80/82, 

concedeu efeito suspensivo da decisão proferida por este Juízo à fls. 36, 

determino a imediata restituição dos bens apreendidos à fls. 53, a favor da 

requerida.

 Aguarde a decisão de mérito do mencionado recurso.
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 Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 2.0 - DO DESENTRANHAMENTO DA PETIÇÃO, FLS. 79.

 Compulsando os autos, verifico que a petição constante à fls. 79, não tem 

relação com esta demanda, conforme código informado na própria petição.

 Assim, desentranhe dos autos a referida petição constante à fls. 79, 

devendo a mesma ser juntada na demanda conforme código informado.

 Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2017.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 815984 Nr: 1543-90.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO HENRIQUE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL - CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15121-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 INTIMAÇÃO DA DRa. DENISE RODEGUER, ADVOGADA DA REQUERENTE, 

PARA MANIFESTAR ACERCA DO DEPÓSITO EFETUADO ÀS FLS. 56/62, 

NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 717299 Nr: 12721-75.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEWTON MARCIO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ SALMEN HAMZE, 

CONSTRUTORA COMPROENCO, ANTONIO CANDIDO DE ALMEIDA, LUIZ 

LAURO SETÚBAL, GLOBO HOTEL, JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUNIOR SERGIO MARIM - 

OAB:6.295

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVANILDO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:OAB/MT Nº 8213

 Intimação do Dr. Junior Sérgio Marim, adv. Do autor, para manifestar face 

o pedido de desarquivamento e vista dos autos, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 797604 Nr: 13317-54.2015.811.0003

 AÇÃO: Imissão na Posse->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DO CARMO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE FLS. 94/97, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 380972 Nr: 9196-95.2006.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRANDA LIMA ADVOGADOS, NOVANIS ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVANIS ANIMAL LTDA, BRASIL TELECOM 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, GERALDO A DE VITTO JR - OAB:OAB/MT4838, 

Mônica Cristina Felizardo Vasconcellos - OAB:13.237-B, THÂMIS 

VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838, THÂMIS VIZZOTTO - OAB:9712/MT

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DO LAUDO PERICIAL DE FLS. 1076/1080, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 813581 Nr: 760-98.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VINICIO PEREIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A, SEGURADORA 

LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN KELLY ROSSATTO DOS 

SANTOS - OAB:19204/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS DAS PARTES, PARA MANIFESTAREM 

ACERCA DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS DE FLS. 69, NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 100112 Nr: 11817-12.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVALDO VIANA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, JOÃO PEDRO DE DEUS NETO - OAB:135506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DOS 

SANTOS DAMIAN - OAB:3775-0

 Código nº 100112Vistos etc.Compulsando o caderno processual, 

observa-se que a última tentativa de bloqueio de ativo financeiro em nome 

dos devedores, ocorreu em 13.05.2015 (fls. 203).Conforme o § 2º, do art. 

13, do Regulamento do BACENJUD 2.0, (...)2º. Cumprida a ordem judicial 

na forma do § 1º e não atingido o limite da ordem de bloqueio inicial, caso 

necessário complementar o valor, o magistrado deverá expedir nova 

ordem de bloqueio.” Dessa forma, o pedido de reiteração de penhora 

on-line é admissível, ainda que tenha sido efetivada a penhora, porém em 

valor inferior ao crédito, conforme consta da norma acima transcrita.Na 

espécie, tendo em vista a possibilidade da existência de novos ativos 

financeiros em nome dos executados, admite-se seja reiterado o pedido 

de penhora on line, mormente, quando se passaram mais de 20 (vinte) 

meses da última tentativa de bloqueio, em observância ao princípio da 

razoab i l i dade ,  con fo rme  en tend imen to  pac i f i cad o  p e l a 

jurisprudência.Nesse sentido(...)”Assim, defiro, uma vez mais, o pedido de 

tentativa de bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, no 

valor informado à fls. 226/227.Porventura reste infrutífera a tentativa de 

localização de ativos financeiros, deverá o credor promover o regular 

andamento do feito, indicando bens passíveis de penhora em nome dos 

devedores, sob pena de extinção.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis-MT, 20 de janeiro de 2017.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 446886 Nr: 2069-33.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTINS DOMINGUES PRADO LTDA ME, 

GERSON LEIVA DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 446886

Vistos etc.

I – Considerando que o credor não logrou êxito em localizar bens 

pertencentes aos devedores, defiro o pedido formulado à fls. 108, para a 

realização de pesquisa pelo sistema RENAJUD, objetivando a localização 

de veículos em nome dos mesmos.

II – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de janeiro de 2.017.
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 782221 Nr: 7094-85.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA LARISSA DIAS DE 

SOUZA SOARES - OAB:16.176-MT, WELSON GAÍVA MARINO - 

OAB:MT/14.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8.506-A

 INTIMAÇÃO DA Dra. LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB 8506-A, 

ADVOGADA DA PARTE REQUERIDA, PARA PROVIDENCIAR O 

RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NOS VALORES DE: R$463,89 DO 

FUNAJURIS e R$54,90 DO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR, CONFORME FLS. 

174/175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 405060 Nr: 802-31.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CÉZAR ANTONIO FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 Código nº 405060

Vistos etc.

I - Defiro a tentativa de localização de bens, em nome do devedor, pelo 

Sistema Renajud.

II - Cumprida a determinação judicial, intime o exequente, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de janeiro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797549 Nr: 13311-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W J E SILVA EPP, WILTON JUAREZ E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILTON JUAREZ E SILVA - 

OAB:4191/MT

 Código nº 797549

Vistos etc.

 I – Defiro o pedido à fls. 73, para a pesquisa por meio do sistema InfoJud 

quanto à última declaração de dos executados.

II – Vindo aos autos a informação, arquive em pasta própria, 

certificando-se.

III – Após, dê-se vista ao credor, em cartório, preservado o sigilo das 

informações.

IV – Ante a inércia da parte devedora, defiro o levantamento do valor 

constritado de R$ 717,95 (setecentos e dezessete reais e noventa e cinco 

centavos) e seus acréscimos, em favor do credor na conta bancária 

indicada à fls. 73, observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ.

V - Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 26 de janeiro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726142 Nr: 7087-64.2013.811.0003

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA MARQUES ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 726142.

 Vistos etc.

 Defiro o pedido formulado pelo requerente à fls. 94 e determino a 

pesquisa do atual endereço da requerida com a utilização dos Sistemas 

BacenJud e Infojud.

 Vindo aos autos as informações dê-se vista ao credor.

 Rondonópolis-MT, 26 de janeiro de 2017.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 779612 Nr: 6043-39.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILDO FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APPARICIO RODRIGUES DE ALMEIDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA EMANUELE MULLER 

BARBOSA - OAB:17812

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 Código nº 779612

Vistos etc.

1.0 - Ante os termos da decisão proferida à fls. 67/68, converto a 

indisponibilidade em penhora, os valores bloqueados pelo Sistema 

BacenJud à fls. 56, no importe total de R$ 7.818,81 (sete mil, oitocentos e 

dezoito reais e oitenta e um centavos), dispensando a lavratura de termo.

 Proceda a transferência dos valores para a conta judicial única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 

854, §5º, do CPC/15.

Após a vinculação dos valores ao presente feito, proceda o levantamento 

dos valores em favor do credor na conta bancária indicada à fls. 70, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ.

2.0 – O pedido à fls. 71, já foi objeto de apreciação quando da decisão 

proferida no item “IV” à fls. 57, que a mantenho por seus próprios 

fundamentos.

3.0 – Intime o credor para juntar o demonstrativo de débito atualizado, 

abatendo-se o valor levantado, bem como para promover o andamento do 

feito, requerendo o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de janeiro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 452029 Nr: 7208-63.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UANDERSON SANTOS DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 Processo Código nº. 452029

Vistos etc.

Intime o credor na pessoa do advogado constituído, para que traga aos 

autos o demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 05 (cinco) dias.
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Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de janeiro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 438953 Nr: 7620-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LURDES DA SILVA DOS SANTOS, LURDES DA 

SILVA DOS SANTOS, PAULO CESAR VARONES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Dessa forma, indefiro o pedido de exceção de pré-executividade para 

prosseguimento da execução. Intime o credor para promover o regular 

andamento do feito, requerendo o que entender de direito.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis, 27 de janeiro de 2017.MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 755611 Nr: 10655-54.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): W M MEDICAMNETOS LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 755611

Vistos etc.

I - Defiro a tentativa de localização de bens, em nome da devedora, pelo 

Sistema Renajud, procedendo o bloqueio da transferência nos veículos 

existentes.

II - Cumprida a determinação judicial com a efetivação de bloqueio de 

veículos, intime a executada por ARMP e o exequente, via DJE, para 

manifestação em 05 (cinco) dias.

III – Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de janeiro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 820205 Nr: 3030-95.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED RONDONOPOLIS - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO CIRILO - 

OAB:5448/B

 Código Processo nº 820205Vistos etc.O princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC.Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo(...), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação.Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 27 de janeiro de 2017.MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 35456 Nr: 10272-43.1995.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABEL FRANCISCO DA SILVA, JOSAFA DE 

MELO CANOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 35456

Vistos etc.

Com base no artigo 921, III, §1º, do CPC, defiro o pedido do credor e 

suspendo o andamento do processo pelo prazo de 01 (um) ano.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me conclusos 

para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 342004 Nr: 10165-81.2004.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAUNA AGRO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROCERRADO PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:32.930, SANDRO W. PEREIRA DOS SANTOS - OAB:24540/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO MULLER - 

OAB:MT/5841

 Código nº 342004

Vistos etc.

Considerando a manifestação da devedora no feito em apenso, intime a 

exequente para promover o andamento do feito, bem como requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 393065 Nr: 6601-89.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS OLEGARIO DA SILVA, SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE 

SEGUROS S/A, M. L. GOMES SERVICOS DE COBRANCA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUNAMITA VITORINO 

NASCIMENTO FARIAS - OAB:8822-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6.835, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84206/SP

 Código nº 393065

Vistos etc.

I – Ante a inércia das requeridas, homologo o cálculo à fls. 584/587.

II - Anote o nome do novo procurador da 1ª devedora (fls. 600).

III – Por se tratar de verba incontroversa, determino o levantamento dos 

valores depositados à fls. 525, que nesta data perfaz o importe de R$ 

9.234,91 (nove mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e um 

centavos) e seus eventuais acréscimos, em favor da parte credora em 
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conta bancária a ser indicada em 05 (cinco) dias.

IV – Remeta os autos ao cartório distribuidor para apuração do valor das 

custas processuais devidas pelas executadas. Vindo o cálculo, intime-as 

para pagamento em 05 (cinco) dias.

V – Intime as requeridas para efetuarem o pagamento do débito, declinado 

no cálculo à fls. 587, no prazo de 05 (cinco) dias.

VI – Havendo o decurso do prazo sem manifestação, intime o exequente 

para juntar o demonstrativo de débito atualizado, bem como requerer o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

VII – Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 811290 Nr: 18340-78.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERMINIO DOMINGOS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NC IMOVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA 

JUNIOR - OAB:9556/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 Portanto, não havendo comprovação de que o caso dos autos se 

enquadra em uma das hipóteses de denunciação à lide prevista no art. 

125, do CPC, bem como diante da ausência de demonstração de prejuízo 

da parte em eventual ação de regresso, indefiro o pedido de denunciação 

à lide.Considerando que a angularização processual se aperfeiçoou; 

considerando, ainda, a inexistência de questões preliminares que impeçam 

o desenvolvimento válido e regular do processo; considerando, também, 

que as questões fáticas alegadas pelas partes não encontram respaldo 

na documentação que instrui a inicial e a peça defensiva, determino que 

as partes especifiquem as provas que pretendem produzir, isto no prazo 

de 05 (cinco) dias, justificando-as.No mesmo prazo, deverão informar ao 

Juízo a possibilidade de acordo. Caso positivo deverão trazer aos autos a 

proposta para homologação.Havendo decurso de prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos.Rondonópolis-MT, 30 de janeiro de 

2017.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 718344 Nr: 13804-29.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ROBSON GIBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CD. PROC. 718344Vistos etc.1.0 - DA REVELIAO executado foi 

devidamente citado e não ofereceu defesa (fls. 156). Assim, decreto a 

revelia do réu, sendo que o prazo processual para este correrá em 

cartório da data da publicação dos atos decisórios no órgão oficial, 

podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em 

que se encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346, caput e parágrafo 

único, do CPC.2.0 – DO REGULAR ANDAMENTO DO FEITOIntimado à fls. 

158 e 160-verso para promover o regular andamento do feito, o exequente 

limitou-se em requerer a regularização da representação processual (fls. 

161) a qual defiro, bem como a prolação de sentença de mérito da 

presente ação de execução, para que seja julgada totalmente procedente 

(fls. 231).Mister se faz esclarecer à parte exequente que o procedimento 

da execução de título extrajudicial não tem por escopo essencial a 

verificação do direito, mas a sua realização, ante o grau de aparência do 

direito demandado, derivado do documento a que a lei empresta eficácia 

executiva. Em outras palavras, o título dá ao seu titular imediato acesso à 

execução sem que seja necessário enfrentar o processo de 

conhecimento, sendo que o feito executivo somente se extingue nas 

hipóteses descritas no artigo 924 do CPC.Dispõe o mencionado artigo o 

seguinte:Art. 924. Extingue-se a execução quando:I - a petição inicial for 

indeferida;II - a obrigação for satisfeita;III - o executado obtiver, por 

qualquer outro meio, a extinção total da dívida;IV - o exequente renunciar 

ao crédito;V - ocorrer a prescrição intercorrente.Assim, não cabe 

sentença de mérito na execução, motivo pelo qual o requerimento do 

credor à fls. 231 é totalmente descabido.Desse modo, intime o autor 

pessoalmente por ARMP e seu patrono constituído nos autos, via DJE, 

para no prazo de 05 (cinco) dias, promover o regular andamento do feito, 

sob pena de extinção da presente ação. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2017.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 409228 Nr: 4962-02.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOHAMAD KHALIL ZAHER, MOTO ZAHER LTDA, 

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - CESUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA, 

EDSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO BEZERRA - 

OAB:11714-A, FAUSTO MITUO TSUTSUI - OAB:93982, KARINE 

FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, SUZY 

SILVA SANTANA SECANECHIA - OAB:63171/SP

 CD. PROC. 409228

Vistos etc.

I – DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

 Mantenho a decisão já proferida nos autos à fls. 985 pelos seus próprios 

fundamentos.

 Vindo aos autos eventual pedido de informação, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

 II – DA MANIFESTAÇÃO À FLS. 997

Considerando a petição do executado à fls. 997, dê-se vista dos autos 

aos credores para manifestação no prazo legal.

Após, voltem-me conclusos.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 31 de janeiro de 2017.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 798919 Nr: 13869-19.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERENICE DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA - FACULDADE DE 

CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS SOBRAL PINTO-FAIESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO JOSE PADILHA - 

OAB:5138/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/MT

 Vistos e examinados.(...)Assim, determino a intimação das partes para 

que, dentro de um prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se pelo 

julgamento antecipado da lide ou especifiquem as provas que pretendem 

produzir.Consigno que, ao manifestarem-se pela produção de provas, as 

partes deverão justificar detalhadamente a pertinência de cada uma das 

que forem requeridas, e indicar com objetividade a finalidade das mesmas 

em relação aos pedidos que respectivamente sustentaram na lide.Assento 

que eventual petição com pedido genérico, sem aduzir acerca da 

necessidade da prova a ser produzida, implicará na preclusão do direito 

probatório e imediato julgamento da lide, sem se cogitar em cerceamento 

de defesa(..). Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte, 

intimada para especificar e justificar a produção de provas que lhe 

interessa para o julgamento da lide, atravessa petição com pedido 

genérico, sem aduzir acerca da necessidade da prova a ser produzida”. 

1. O requerimento de produção de provas divide-se em dois momentos. O 
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primeiro consiste em protesto genérico na petição inicial, e o segundo, 

após eventual contestação, quando intimada a parte para a especificação 

e a justificação das provas. 2. Intimada a parte para especificação das 

provas a serem produzidas e ausente a sua manifestação, resta precluso 

o direito à prova, mesmo que haja tal pedido na inicial. Precedentes. 3. Não 

se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, 

após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, 

manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido 

pedido na inicial. Precedentes. Agravo regimental improvido.’ Data de 

Publicação: DJe 28/06/2013)”. Após, aportados os petitórios, ou decorrido 

o prazo sem que tenha havido manifestação, tornem os autos conclusos 

para despacho saneador ou prolação de sentença. Por fim, registro que 

existindo a possibilidade de acordo, nada impede que o mesmo seja 

processado nos autos concomitantemente ao deslinde do feito.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 781079 Nr: 6607-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RUBENS DE CARVALHO, JOSE ROCHA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO CAVALCANTE GARCIA FILHO, MARCO 

ANTONIO ARANTES, MARIA AUXILIADORA DE MORAES ARANTES, 

IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ARRUDA PEDROSO DE 

ANDRADE - OAB:13702/MT, ILMAR SALES MIRANDA - OAB:5388/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor, nos termos do artigo 261, § 1º do 

CPC/2015, de que foi expedido carta precatória para Comarca de GOIANIA 

-GO e para no prazo legal retirá-la para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 386814 Nr: 560-09.2007.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUCILELIA DE PAULA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVERIO TEIXEIRA FILHO, ELINEA SCAGLION 

TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELCIA MARTINS SOARES 

FERREIRA - OAB:10046, Junior Sérgio Marin - OAB:6295/Mt

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:MT/10085

 Intimação dos patronos dos Requeridos, para que no prazo legal, se 

manifeste sobre o interesse na extinção do feito, tendo em vista o decurso 

de prazo da intimação postal de fls. 184/184, sem manifestação da parte 

Requerente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 387107 Nr: 835-55.2007.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO PADRONIZADOS AMERICA MULTICART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMILDO FRANCISCO DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:MT/ 6.294 - B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA LOPES - 

OAB:3951/MT

 Vistos em correição.

Extrai da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de suspensão 

dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 921, §2º do Código de Processo 

Civil, DETERMINO O ARQUIVAMENTO IMEDIATO da presente execução.

Registro que não se trata de extinção do feito, podendo a parte 

interessada requerer seu desarquivamento para continuidade do mesmo, 

caso apresente endereço hábil à citação do(s) executado(s) ou bens que 

garantam a execução (art. 921, §3º do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 431036 Nr: 12909-73.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, RICARDO 

NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISTELA PEREIRA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - 

OAB:MT/11780, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT, RICARDO NEVES COSTA 

- OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Extrai da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de suspensão 

dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 921, §2º do Código de Processo 

Civil, DETERMINO O ARQUIVAMENTO IMEDIATO da presente execução.

Registro que não se trata de extinção do feito, podendo a parte 

interessada requerer seu desarquivamento para continuidade do mesmo, 

caso apresente endereço hábil à citação do(s) executado(s) ou bens que 

garantam a execução (art. 921, §3º do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 434589 Nr: 3255-28.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLI SCHREIBER NARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Extrai da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de suspensão 

dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 921, §2º do Código de Processo 

Civil, DETERMINO O ARQUIVAMENTO IMEDIATO da presente execução.

Registro que não se trata de extinção do feito, podendo a parte 

interessada requerer seu desarquivamento para continuidade do mesmo, 

caso apresente endereço hábil à citação do(s) executado(s) ou bens que 

garantam a execução (art. 921, §3º do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 443485 Nr: 12155-97.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA OLIVEIRA RODRIGUES & CIA 

LTDA - NOVO CLIMA, JHONATAS DE OLIVEIRA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3584-A/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILH0 - OAB:3.154-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, SILVIA BEATRIZ LOURENÇO FERNANDES - 

OAB:10819/MT

 Vistos em correição.

Extrai da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de suspensão 

dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 921, §2º do Código de Processo 

Civil, DETERMINO O ARQUIVAMENTO IMEDIATO da presente execução.

Registro que não se trata de extinção do feito, podendo a parte 

interessada requerer seu desarquivamento para continuidade do mesmo, 

caso apresente endereço hábil à citação do(s) executado(s) ou bens que 
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garantam a execução (art. 921, §3º do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 447836 Nr: 3015-05.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, 

ODONTOLÓGICA E ADM. DE PLANOS DE SAUDE LTDA, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA VASCONCELOS BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT/3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA MARTINS LEMOS - 

OAB:7376/MT

 Vistos em correição.

Extrai da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de suspensão 

dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 921, §2º do Código de Processo 

Civil, DETERMINO O ARQUIVAMENTO IMEDIATO da presente execução.

Registro que não se trata de extinção do feito, podendo a parte 

interessada requerer seu desarquivamento para continuidade do mesmo, 

caso apresente endereço hábil à citação do(s) executado(s) ou bens que 

garantam a execução (art. 921, §3º do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 450136 Nr: 5316-22.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS BORGES MARQUES, ELIA BORGES 

MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - 

OAB:12409-A/MT, JOSE EDUARDO DE O. FIGUEIREDO - OAB:MT/13.196, 

LUZIA ANGELICA ARRUDA GONCALVES - OAB:MT/9802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Extrai da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de suspensão 

dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 921, §2º do Código de Processo 

Civil, DETERMINO O ARQUIVAMENTO IMEDIATO da presente execução.

Registro que não se trata de extinção do feito, podendo a parte 

interessada requerer seu desarquivamento para continuidade do mesmo, 

caso apresente endereço hábil à citação do(s) executado(s) ou bens que 

garantam a execução (art. 921, §3º do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 714732 Nr: 9962-41.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IONIDES DO NASCIMENTO ITACARAMBY - ME, 

IONIDES DO NASCIMENTO ITACARAMBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO FERNANDES 

DOMINGOS DE SIQUEIRA - OAB:MT/10.094

 Vistos em correição.

Extrai da certidão retro que decorreu mais de 01 (um) ano de suspensão 

dos autos sem manifestação do exequente.

Diante disso, com fundamento no artigo 921, §2º do Código de Processo 

Civil, DETERMINO O ARQUIVAMENTO IMEDIATO da presente execução.

Registro que não se trata de extinção do feito, podendo a parte 

interessada requerer seu desarquivamento para continuidade do mesmo, 

caso apresente endereço hábil à citação do(s) executado(s) ou bens que 

garantam a execução (art. 921, §3º do CPC).

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 438650 Nr: 7317-14.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTENCYR R SANTIAGO EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEXAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES 

LTDA, ROBERTO JOSE DE ALMEIDA MANGABEIRA, GUSTAVO SUBTIL 

MAGALHAES FREIRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439333 Nr: 8000-51.2010.811.0003

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE PRISCILA BONIATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT, WAGNER 

SHIMOSAKAI - OAB:MT/10386 - B

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 715265 Nr: 10530-57.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO AUGUSTIN, RUY SADY AUGUSTIN, 

SUELI SCHMITT AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 440183 Nr: 8850-08.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFERRO COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SOUZA REGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS SERAFIM DE OLIVEIRA - 

OAB:MT/ 4.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar a 

parte exeqüente a fim de, no prazo legal, dar regular prosseguimento ao 

feito, SOB PENA de suspensão dos autos pelo prazo de 01(um) ano, com 

fundamento no art. 921, III, §1ª do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 717606 Nr: 13048-20.2012.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE RENATO TAVARES DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte Requerente, a fim de, no prazo legal, 

manifestar dando regular prosseguimento ao feito, postulando o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803085 Nr: 15628-18.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REBOUÇAS COMERCIO E INDUSTRIA DE SAL 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ DE OLIVEIRA BARRETO 

JÚNIOR - OAB:4259 OAB/RN

 Vistos em Correição.

 Analisando os autos, verifica-se que a petição de fls. 40/41 se encontra 

apócrifa, assim, intime-se o subscritor para que aposte sua assinatura, no 

prazo legal.

 Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão para 

sanedor/sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820917 Nr: 3224-95.2016.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

 Manifeste-se a parte autora acerca da certidão de fls. 48, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 747667 Nr: 6538-20.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAHELLA DALLABRIDA PRADO, IVAN DOS REIS 

SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN DOS REIS SALES, RAFAHELLA 

DALLABRIDA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15121-A/MT, DUÍLIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT/3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT/3.719, SILVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:MT 6.872

 Vistos em correição.

Considerando o teor da petição de fls.205, redesigno a audiência marcada 

para o dia 21/03/2017, às 14h00min, ante o equívoco ocorrido. Intimem-se 

todos para comparecimento.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 802347 Nr: 15347-62.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 Vistos em Correição.

 Cumpra-se a deliberação anterior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 713265 Nr: 8374-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GALVANI INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:MT/9123, ANARI VILELA DE MORAES - OAB:10215-B/MT

 Vistos e examinados.

Considerando o teor da certidão de fls.323, redesigno a audiência para o 

dia 05/04/2017 às 14h.

Intime-se a todos conforme o teor da decisão de fls.320.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 817382 Nr: 2002-92.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAROLE MARQUES DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISA LOJAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO PAIÃO - OAB:18145-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIELA PACIELLO DE 

OLIVEIRA BOCK - OAB:99311/RJ, MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - 

OAB:3662/MT

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONFIRMO a liminar e 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido exordial, declarando a 

extinção do processo, com resolução do mérito, para CONDENAR a 

Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais a Autora 

no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigido 

monetariamente pelo INPC-IBGE desde a data do seu arbitramento e juros 

moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a data da negativação do 

nome da autora (fls. 57), como também, para DECLARAR a inexistência da 

dívida indicada nos autos. Condeno a Requerida ao pagamento das custas 

e despesas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 15 % 

(vinte por cento) do valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 

2º do CPC.Com o trânsito em julgado, não havendo requerimento, 

certifique-se e arquive-se com as cautelas de estilo.Intime-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 735538 Nr: 15081-46.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KARLA GARCIA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO OCAMPOS CARDOSO - 

OAB:11.878-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB/PR 38266

 Vistos em Correição.

 HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, noticiado às fls. 63/65 

dos autos.

 Intime-se a parte devedora para que informe se houve o cumprimento 

integral do acordo, conforme minuta de fls. 64.

 Em caso positivo, conclusos para extinção.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento
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 Cod. Proc.: 819480 Nr: 2734-73.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLIDES MARINHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15121-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:OAB/MT12.208-A

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820584 Nr: 3198-97.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA CARNEIRO E CIA LTDA, ROMULO PERICLES 

CARNEIRO DE ALMEIDA BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:7245/MT, MAIANA OLIVEIRA DE ALMEIDA - OAB:15809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A-MT

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 807060 Nr: 17052-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUERREIRO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBR ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR DE CARVALHO 

BARCELLOS - OAB:11.652, FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - 

OAB:9012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alison Mendes Nogueira - 

OAB:130555, CÉLIO MARCOS LOPES MACHADO - OAB:103.944, 

EDMAR PORTO SOUZA - OAB:7250/MT, TAISE CAROLINE PRADELA A 

DE ARAUJO PORTO - OAB:MT/13.232, VICTOR FONTÃO REBELO - 

OAB:121.500

 Intimação do advogado da parte Exequente para retirar o Termo de 

penhora expedido nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 772502 Nr: 3363-81.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI FEIJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13578/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte Requerente, a fim de, no prazo legal, 

manifestar dando regular prosseguimento ao feito, postulando o que 

entender de direito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815313 Nr: 1332-54.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECCONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

PARA A AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A F FERREIRA ALIMENTOS EIRELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 446944 Nr: 2127-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TEREZINHA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711480 Nr: 6490-32.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS AJALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO VILELA DE PAULA - 

OAB:72318/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 727616 Nr: 8480-24.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRE IZIDORIO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO VARGAS E CIA LTDA, ROSA 

SOUZA PAIXÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAJÚNIOR LIMA MARANHÃO - 

OAB:MT/6.356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR J RODRIGUES JUNIOR 

- OAB:OAB/MT7044B, FABIA C M RIZZATO RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT9301

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 751193 Nr: 8397-71.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSSEG TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 785340 Nr: 8334-12.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASARIM INSUMOS AGRICOLAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799102 Nr: 13963-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A ADMINISTRADORA DE 

CARTÕES DE CRÉDITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 815313 Nr: 1332-54.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TECCONTROL - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

PARA A AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J A F FERREIRA ALIMENTOS EIRELE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE DE OLIVEIRA 

OLIVEIRA - OAB:7.206-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

comprovar a distribuição da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 765971 Nr: 363-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELÉTRICA SERPAL LTDA, LEONARDO SANTOS DE 

RESENDE, MASSA FALIDA DE R W COMERCIO DE DERIVADOS DE 

PETROLEO LTDA, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, SILVIO LUIZ SILVA DE MOURA LEITE - 

OAB:OAB/MT 8956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Certifique-se, nos autos principais o valor do crédito cobrado neste feito 

que, conforme informou o Administrador Judicial, será incluido no 

processo falimentar quando da consilidação da lista geral de credores.

Após, arquive-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 737604 Nr: 424-65.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN JUNIOR RODRIGUES DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREIO VARZEA GRANDENSE/CORREIO 

PRESS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE RODEGUER - 

OAB:15121-A/MT, LUCIMARA DE OLIVEIRA PAIVA - OAB:15991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 809546 Nr: 17795-08.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA DA SILVA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO 

RURAL DO SUL DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO BISPO DE ARAUJO 

FILHO - OAB:OAB/MT 14.537

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAÉRCIO FAEDA - OAB:3589-B/MT

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 794368 Nr: 12084-22.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVIA FERREIRA GUATURA AMORIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL ESTILO S/A, BRASIL 

VEÍCULOS CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 825304 Nr: 4721-47.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMIRA SOUSA DE ARAÚJO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZAHER & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA SILVA BEZERRA 

RODRIGUES - OAB:19829/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812001 Nr: 87-08.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBDS, JOELMA BRITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOJE IMÓVEIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, SAMARA DALLA COSTA ALVES - OAB:OAB/MT 

19.974

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NIXON ALEXSANDRO FIORI - 

OAB:44.765/PR

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 794945 Nr: 12340-62.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYARA DAMIANA DANTAS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCIA GALVÃO 

ITACARAMBY - OAB:16989/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842/A

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819727 Nr: 2813-52.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUERLAINE DOS REIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AEREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608, 

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA - OAB:15472/O

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822857 Nr: 3939-40.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELA SOUZA BIZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEISS E NAKAYAMA LTDA- CENTRO FARMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SOUZA BIZERRA - 

OAB:20448/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20.726-O

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 822522 Nr: 3778-30.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CIFRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO BALDOINO DA SILVA 

TERRA JUNIOR - OAB:15193/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Taylise Catarina Rogério 

Seixas - OAB:15483-A

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 753303 Nr: 9434-36.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTEMIR RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A, HSBC BANK BRASIL S/A 

- BANCO MULTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAUREMI RODRIGUES 

NASCIMENTO SILVA - OAB:OAB/ MT 18261/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CHEKERDEMIAN - 

OAB:OAB/MT11876-A, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:76696/MG, MARCO ANDRE HONDA FLORES - OAB:OAB/MT9708A, 

RODRIGO PAIVA DA SILVA - OAB:13750

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 785915 Nr: 8558-47.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GABRIEL DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS 

MAXIPLAST LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILON PINTO DA SILVA - 

OAB:6258-B/MT, ADILON PINTO DA SILVA JUNIOR - OAB:11136/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO GAIDZINSKI PEREIRA 

JUNIOR - OAB:29.309-SC, SAMUEL CARLOS LIMA - OAB:9900-SC

 Vistos em correição.

Tendo em conta que o presente feito demanda estudos que impossibilitam 

uma imediata decisão, nos termos do disposto no 1.2.12.5, inciso V, Seção 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 186 de 498



2, Capítulo 1, do Provimento nº 02/2009-CGJ, determino que sejam os 

autos identificados e incluídos no plano de trabalho do termo de correição, 

para decisão no prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Encerrado o prazo correicional, torne o processo à conclusão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 403819 Nr: 17340-24.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, CREDIVAL 

PARTICIPACOES ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MODELO LTDA, JULIO CESAR DO 

NASCIMENTO, MARCIO ROGERIO BERTONI, ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL 

BO, DULCELINA SILVA NASCIMENTO, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, 

CARLOS CEZAR BERTONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA CALIL ALVES 

CARNEIRO - OAB:OAB/SP 234.202, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - 

OAB:MT/8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 2030, RAFAEL CESAR DO NASCIMENTO - 

OAB:16056 OAB/MT, SOUVENIR DAL BÓ JUNIOR - OAB:MT/ 11.058, 

THALLES REZENDE LANGE DE PAULA - OAB:11922/MT, WELLINGTON 

GOMES DA SILVA BASTOS - OAB:8862/MT

 Nos termos da legislação vigente, considerando que os autos foram 

recebidos por esta secretaria somente nesta data e que já houve a 

publicação da decisão de fls. 659/661, no dia 25/01/2017, conforme 

certidão retro, obstando assim o acesso aos autos pelas partes 

IMPULSIONO os autos a fim de intimar as partes acerca da decisão 

proferida, cuja parte dispositiva é a seguinte:"Diante disso e por mais que 

se procure dar largueza à interposição dos embargos declaratórios, não 

se visualiza o vício alegado, inexistindo qualquer defeito a ser sanado na 

decisão embargada. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos 

Embargos de Declaração.Consigno, por julgar oportuno, que já constou da 

decisão embarga que “caso a penhora dos bens hipotecados não seja 

suficiente à satisfação do crédito, após a devida lavratura do auto de 

avaliação, verificada a insuficiência das garantias, poder-se-á requerer o 

reforço da penhora, com a constrição de bens de propriedade de qualquer 

dos executados”. Intimem-se as partes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810987 Nr: 18224-72.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER ROBSON GIBIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar 

sobre o desarquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 449275 Nr: 4454-51.2011.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCD COMÉRCIO E RECAPAGENS DE PNEUS LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES PANORAMA LTDA, PORTO 

SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266-B/MT, GERALDO A DE VITTO JR - 

OAB:OAB/MT4838

 Intimação dos advogados das partes para comprovar nos autos a 

distribuição das cartas precatórias.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 840964 Nr: 8862-12.2016.811.0003

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: KGDAA, EJDAS, YRAS, CONSELHO TUTELAR REGIÃO 

II

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSALVO DOS SANTOS SALLES 

- OAB:OAB/MT 15986

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do advogado da parte, Dr. ROSALVO DOS SANTOS SALLES OAB/MT 

15.986, da designação de Audiência para o dia 26/04/2017 às 13:30horas 

neste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 844582 Nr: 9872-91.2016.811.0003

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGS, FLDAPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA 

CIVEL DE RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE 

LIMA - OAB:OAB/MT 17.088

 Do advogado do requerido F.L.de A. P. da S, Dr. Ariosvaldez R. de Lima 

OAB/MT 17088 do despacho a seguir transcrito: "Visto. Concedo ao 

advogado (fls. 47) VINTE DIAS para juntar o novo endereço de F. L. DE A. 

P. S., sob pena de reapreciar sua atual situação e, se possível, reverter a 

MSE em meio aberto que deveria estar cumprindo. Intime-se. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem conclusos."

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 425877 Nr: 7997-33.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGP, ANDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILSON JOSE GALDINO - 

OAB:OAB/MT11554, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:OAB/MT12105

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERCIO ANTONIO DOS 

SANTOS PELLICIONI - OAB:4288/MT

 Defiro a cota ministerial de fl. 123.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 749646 Nr: 7553-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFDJM, GLDJM, AFJL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575, JONAS PEREIRA RODRIGUES - OAB:12105/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÃO MARTINS BARBOSA - 

OAB:11.476 /GO

 Vistos etc.

 Indefiro o pleito de fl. 79, uma vez que o patrimônio do devedor, pessoa 

física, não se confunde com o patrimônio de seu ente moral, pessoa 
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jurídica, haja vista que se tratam de personalidades jurídicas diversas, não 

podendo esta sofrer máculas em razão daquela, salvo em caso de 

desconsideração da personalidade jurídica inversa.

Assim, intime-se o autor para que, no prazo de 5 (cinco) dias requerira o 

que de direito.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 810892 Nr: 18198-74.2015.811.0003

 AÇÃO: Tutela e Curatela - Remoção e Dispensa->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 6. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido veiculado na inicial, ex vi do art. 487, III, a, do Código 

de Ritos, para nomear a Sr.ª ANA MARIZA PANES DO RÊGO 

(representante da Fundação Lar Cristão) como curadora de Carlos 

Roberto Barbosa, em substituição à requerida face à sua impossibilidade 

de continuar no exercício de tal múnus, devendo ser expedido o termo de 

curatela.7. Intime-se a curadora nomeada para que, em 05 (cinco) dias, 

preste o compromisso a que alude o art. 1.187, do Digesto Processual 

Civil.8. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, a fim de 

que promova o registro do presente decisum, em consonância com as 

disposições ínsitas dos art. 92, da Lei n.º 6.015/73 (LRP).9. Sem 

condenação em custas processuais, vez que o feito tramita sob o pálio da 

gratuidade da justiça.10. Sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que incabíveis à espécie.11. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se 

os autos, promovendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe.Publique-se. Registre-se.Intime-se. Cumpra-se.Rondonópolis/MT, 07 

de dezembro de 2016.WANDERLEI JOSÉ DOS REISJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 756435 Nr: 11127-55.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVCDS, ZCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIRIATO BISPO SEABRA - 

OAB:11061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do procurador da parte autora, para no prazo legal desentranhar os 

documentos solicitados na petição de fls 76.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 711593 Nr: 6612-45.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDSC, ASCJ, MNDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Do procurador da parte autora, para manifestar sobre certidão negativa 

do Oficial de Justiça de fls. 94, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 802529 Nr: 15397-88.2015.811.0003

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HTNV, PT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADNV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT, ELISIANE MORAES PORTELA - OAB:OAB / MT18698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAICON ANTONIO 

FLORENCIO - OAB:20621/O

 Do procurador da parte autora, para manifestar sobre certidão negativa 

do Oficial de Justiça de fls. 51, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 786349 Nr: 8768-98.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDM, MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LORRANE MOREIRA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT20.687, LUCIANA CASTREQUINI TERNERO 

- OAB:OAB/MT- 8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Do procurador da parte autora, para manifestar sobre certidão negativa 

do Oficial de Justiça de fls. 56, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 751886 Nr: 8707-77.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JPPG, GDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PABLO CORTEZ LOI - 

OAB:11152/MT, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Do procurador da parte autora, para manifestar sobre certidão negativa 

do Oficial de Justiça de fls. 79, em cinco dias, requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 755421 Nr: 10547-25.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PBDS, DBDS, KKSR, KS, JLSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JUNIOR - 

OAB:MT/6218, JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - 

OAB:17783/MT, Pedro Vinicius dos Reis - OAB:17.942/OAB-MT, 

SILVIA BEATRIZ LOURENÇO - OAB:10819 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GABRIEL GUIDIO 

VILELLA - OAB:MT/ 14.896, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:7245, IGOR 

GIRALDI FARIA - OAB:7245/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:MT Nº 

7245, PRISCILA IKEDA CAETANO - OAB:MT0018596/O, RENATA 

BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 Dos procuradores das partes, para no prazo legal manifestarem sobre o 

retorno dos autos do TJMT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 732829 Nr: 12945-76.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KADMO MARTINS FERREIRA 

LIMA - OAB:MT/7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT, 

PATRICIA MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12496/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 Dos procuradores das partes, para no prazo legal, manifestarem sobre o 

Auto de Avaliação de fls 93.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Edital
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 58-60.2013.811.0003 – CI 719015

ESPÉCIE: Arrolamento Comum

PARTE REQUERENTE: JOSE FERREIRA DE SANTANA e OUTROS

PARTE RÉQUERIDA: ESPOLIO DE MANOEL MESSIAS DE SANTANA e 

ESPOLIO DE ANA FERREIRA DE SANATANA

INTIMANDO: JOSE FERREIRA DE SANTANA, CPF: 380.870.731-34, RG: 

282924 SSP MT, Filiação: Manoel Messias de Santana e Ana Ferreira de 

Santana, data de nascimento: 06/10/1959, brasileiro(a), natural de 

Santana-BA, casado(a), pescador, Endereço: Rua A-6, N°12, Bairro: Res. 

Vila Mineira, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: intimação do(a) inventariante, para no prazo de 5 (cinco) 

dias apresente os documentos necessários ao prosseguimento do feito, 

conforme o despacho abaixo transcrito

DECISÃO/DESPACHO: Vistos etc. Intime-se o inventariante para colacionar 

aos autos os seguintes documentos: a) instrumento de representatividade 

processual outorgado ao patrono subscritor do pleito exordial pelos 

herdeiros Alice, João Ferreira, Valdelice, Olímpio e Cícero, bem como pelos 

respectivos cônjuges, salientando que no caso dos herdeiros Alice, João 

Ferreira e Olímpio o referido instrumento de mandato poderá ser subscrito 

pela procuradora devidamente constituída por instrumento público (fls. 

70/71); b) certidões negativas de débito municipal e estadual (expedida 

pela PGE) em nome de ambos os falecidos e federal em nome da de cujus 

Ana Ferreira de Santana; c) cópia dos documentos pessoais (RG e CPF) 

da extinta Ana Ferreira de Santana; d) cópia da certidão de nascimento da 

herdeira por representação Sueli; e) certidão atualizada da matrícula do 

imóvel inventariado devidamente registrado em nome dos autores da 

herança. Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MAISA BRAUN 

MATRICULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei.

Rondonópolis - MT, 2 de fevereiro de 2017.

Hélio Avelino dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE INTIMAÇÃO – ANDAMENTO DO PROCESSO, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N. 3291-70.2010.811.0003 – CI 434625

ESPÉCIE: Inventário

PARTE REQUERENTE: MARIA FERREIRA DA SILVA

PARTE REQUERIDA: ESPOLIO DE TACITO COSTA FREITAS

INTIMANDO: MARIA FERREIRA DA SILVA, CPF: 110.787.231-68, RG: 

041392 SSP MS, Filiação: Sebastiao Ferreira e Ana Pereira Ferreira, data 

de nascimento: 14/05/1949, brasileiro(a), natural de Valão-MG, solteiro(a), 

autônoma, Endereço: Av. Wc, Qd. 10, Casa 08, Bairro: Residencial 

Azaleia, Cidade: Rondonópolis-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para NO PRAZO DE 15 (QUINZE DIAS), 

CUMPRA INTEGRALMENTE A DECISÃO DE FLS. 58 SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, NA FORMA DO ART. 485 - III, DO CPC, pois este encontra-se 

abandonado há mais de 30 dias, devendo para tanto DAR 

PROSSEGUIMENTO AO FEITO SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Eu, MAISA BRAUN MATRICULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei.

 Rondonópolis - MT, 2 de fevereiro de 2017.

Hélio Avelino dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 (VINTE) DIAS

AUTOS N.º 3253-48.2016.811.0003 – CI 821021

ESPÉCIE: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68

PARTE AUTORA: F. C. DE S. e SUELLEN LEITE DE CAMPOS

PARTE RÉ: JANILSON SOUZA DOS SANTOS

CITANDO: JANILSON SOUZA DOS SANTOS, CPF: 032.400.821-01, data de 

nascimento: 31/07/1988, Filiação: Maria Judite Tavares de Souza , 

brasileiro(a), Endereço: Rua Cecilia Santos de Paula Nº 97, Nova Aurora, 

Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/03/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 10.560,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: TRATA-SE DE AÇÃO DE ALIMENTOS C/C 

PROVIMENTO PROVISÓRIO, interposta por F. C. de S., menor, 

representado por SUELLEN LEITE DE CAMPOS. REQUER AO FINAL SEJA 

JULGADA PROCEDENTE A AÇÃO, CONDENANDO O REQUERIDO NO 

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA AO REQUERENTE.

DESPACHO: Vistos etc. Não houve a citação. Eis que em lugar incerto e 

não sabido, defiro o pleito retro. Cite-se o requerido via edital, nos moldes 

do decisum inaugural, restando designado o dia 04 de abril de 2017, às 

15h00min para realização de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para o edital, correndo da data 

da primeira publicação. Transcorrido in albis o prazo da resposta, nomeio 

curador especial, o advogado componente do Unijuris, Dr. Samir Badra 

Dib, conforme o art. 72, II, do CPC. Testemunhas na forma e prazo do art. 

455, §1º do CPC, sob pena de preclusão. Intimem-se e cumpra-se.

Eu, MAISA BRAUN, MATRÍCULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei.

 Rondonópolis - MT, 2 de fevereiro de 2017.

Hélio Avelino dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 9577-59.2013.811.0003 – CI 728807

ESPÉCIE: Procedimento Ordinário

PARTE AUTORA: JOAO MIGUEL CORREIA SILVA e DIVINA FRANCIELLY 

CORREIA SILVA

PARTE RÉ: PETROLINA RIBEIRO DA SILVA e JOAO ALVES DA SILVA

CITANDO: João Alves da Silva, CPF: 138.249.611-72, data de nascimento: 

24/06/1942, Filiação: Isabel Gomes Lima, brasileiro, Endereço: 

Assentamento Getúlio Vargas, Saída 2, Zona Rural, Cáceres-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 11/07/2013

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

PATERNIDADE "POST MORTEM", INTERPOSTA POR J. M. C. S., menor 

representada(o) por DIVINA FRANCIELLY CORREIA SILVA, CONTRA 

PETROLINA RIBEIRO DA SILVA E JOÃO ALVES DA SILVA. REQUER AO 

FINAL, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA DECLARAR A PATERNIDADE 

DO de cujus COMO PAI E DOS REQUERIDOS COMO ASCENDENTES DESTE 

E AVÓS DO REQUERENTE .

DESPACHO: Vistos etc. A teor da certidão de fls. 54-vº, defiro o pleito de 

fls. 56, forte no quanto disposto no art. 256, II, do CPC/2015. Destarte, 

cite-se o requerido João Alves da Silva, expedindo-se edital com prazo de 

trinta dias, para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias a contar do dia útil seguinte ao término do prazo do edital 

(art. 335, III, c/c 231, IV, ambos do CPC/2015), sob pena de reputarem-se 

verdadeiros os fatos articulados na inicial (art. 341, NCPC). Transcorrido 

‘in albis’ o prazo da resposta, nomeio curador especial, o ilustre Advogado 

componente do UNIJURIS, Dr. Samir Badra Dib, conforme o art. 72, II, do 

NCPC, devendo ser a ele aberta vistas dos autos para que oferte a 

competente defesa. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Eu, MAISA BRAUN, MATRÍCULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei.

 Rondonópolis - MT, 2 de fevereiro de 2017.

Hélio Avelino dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS

AUTOS N.º 11194-83.2015.811.0003 – CI 792275

ESPÉCIE: Procedimento Ordinário

PARTE AUTORA: EDMILSON GOMES BEZERRA

PARTE RÉ: JUREMA APARECIDA DE SOUZA
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CITANDO: JUREMA APARECIDA DE SOUZA, CPF: 856.583.671-15, data de 

nascimento: 05/04/1977, Filiação: SEBASTIANA BENEDITA DA CRUZ E 

SOUZA, brasileira, convivente, autônoma, Endereço: Rua Seriema, 

N°3526, Pq Universitario, Cidade: Rondonópolis-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/08/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 95.000,00

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular.

 RESUMO DA INICIAL: TRATA-SE DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 

UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, INTERPOSTA POR EDMILSON 

GOMES BEZERRA. REQUER AO FINAL, A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO COM 

O RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL E DECRETANDO SUA 

DISSOLUÇÃO, COM A PARTILHA DO PATRIMÔNIO ADQUIRIDO 

CONJUNTAMENTE.

DESPACHO: Vistos etc. Doravante, o endereço obtido através da 

pesquisa é o mesmo indicado na exordial, no qual a demandada não foi 

localizada para citação. Desse modo, estando a requerida em lugar incerto 

e não sabido, defiro o pedido retro (fl. 28), cite-se via edital nos moldes da 

decisão inaugural. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para o edital, correndo 

da data da primeira publicação. Transcorrido in albis o prazo da resposta, 

nomeio curadora especial um dos representantes da Defensoria Pública, 

devendo o mesmo ser intimado para promover a defesa da Requerida, 

conforme preconiza o art. 72, II, do CPC. Após, manifeste-se o autor, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Às providências. Cumpra-se.

Eu, MAISA BRAUN, MATRÍCULA n° 31986, ESTAGIÁRIA, digitei.

 Rondonópolis - MT, 2 de fevereiro de 2017.

Hélio Avelino dos Santos

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005789-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALMEIDA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - 5821-B/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANECLEIA OLIVEIRA ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005789-15.2016.8.11.0003 Vistos etc., Faculto à parte autora 

emendar a inicial para retificar o polo passivo da demanda adequando-o 

ao pedido formulado, sendo certo que para a ação de regulamentação de 

visitas o polo passivo deve ser composto pela representante legal da 

criança. Nesta senda, constata-se que o Requerente não se desincumbiu 

de observar as prescrições legais quanto aos requisitos da petição inicial, 

previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil. Dessa maneira, 

faculto ao Requerente que venha a promover a emenda da inicial para, no 

prazo de 15 dias úteis, adequar à inicial aos requisitos obrigatórios 

previstos no artigo 319 do Código de Processo Civil, sob pena de 

indeferimento (artigo 321 da referida lei adjetiva civil). Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis-MT, 12 de janeiro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1002177-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. F. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. N. N. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1002177-69.2016.8.11.0003 Vistos. I - Dou por prejudicada a análise 

da contestação ofertada pelo requerido, sobretudo considerando a 

existência de conflito de interesses que impossibilitam que requerente e 

requerido tenham seus interesses patrocinados pela Defensoria Pública. 

Destarte, evitando-se futura arguição de nulidade processual, nomeio o 

ilustre advogado atuante nesta comarca, Dr. Samir Badra Dib (UNIJURIS) 

para atuar em defesa dos interesses do demandado. Intime-se o aludido 

patrono dando-lhe ciência da presente nomeação, bem como, para ofertar 

a competente defesa no prazo legal. II - Defiro a suspensão postulada (id 

4471353) pelo prazo de 30 (trinta) dias. Com o transcurso do prazo, 

abra-se vista à Defensoria Pública para, no prazo de 05 (cinco) dias 

apresentar endereço atualizado da parte autora, bem como requerer o que 

entender de direito. Às providências. Rondonópolis-MT, 17 de janeiro de 

2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1005524-13.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILUCE LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELLO MARK DE FREITAS OAB - 0015143-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AILTON DE MACEDO (RÉU)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005524-13.2016.8.11.0003 Vistos etc., Mariluce Lopes de Souza 

pretende o cumprimento de sentença, exarada nos autos nº 

13428-09.2013.811.0003 (ID 733418) deste Juízo. Pois bem, no presente 

caso, é vedado a distribuição, registro, autuação e cadastramento no 

sistema informatizado de tal requerimento, o qual deve ser processado 

nos próprios autos principais, conforme preconiza a CNGC/MT no item 

3.6.1, item II, alínea b. Assim, proceda-se ao cancelamento da distribuição 

do presente feito, com as devidas baixas. Às providências. Cumpra-se. 

Rondonópolis-MT, 18 de janeiro de 2017. CLÁUDIA BEATRIZ SCHMIDT 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-1289 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000454-15.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENEIRE DE SOUZA BALERO (REQUERENTE)

AGUILAR BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

VALSONHO BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

MANOEL VICENTE DE SOUZA NETO (REQUERENTE)

JULIANA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

ACASSIA BARBOSA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI OAB - 19724-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECIRO PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR OAB - 9556-O/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000454-15.2016.8.11.0003 Vistos etc. Intime-se o inventariante para 

apresentar, no prazo de quinze dias, certidão de nascimento dos 

herdeiros Acassia, Aguilar e Manoel. Após, tornem os autos conclusos 

para sentença. Às providências. Rondonópolis-MT, 23 de janeiro de 2017. 

Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

RONDONÓPOLIS

Processo Número: 1000624-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVERIO CASTRO E SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

RUBSON PEREIRA GUIMARAES OAB - 18839-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRISCILA DA CONCEICAO SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1000624-50.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Processe-se em segredo 

de Justiça (CPC, art. 189, II), com gratuidade processual, forte no artigo 

99, § 3º do novel Código de Processo Civil. 2. Extrai-se da exordial a 

informação de que o genitor/requerente não convive com as filhas Isabele 

(nascida aos 28/07/2009) e Maria Antônia (nascida aos 24/11/2011) há 

pelo menos quatro meses. Diante disso, previamente ao exame do pedido 

de tutela de urgência, determino a realização de estudo psicossocial (ECA, 

art. 167) em laudo circunstanciado no prazo de 48 horas. Com o laudo 

colha-se parecer ministerial e tornem os autos imediatamente conclusos. 

3. Sem prejuízo, visando averiguar a competência deste juízo, requisite-se 

junto ao Cartório Distribuidor local informações acerca da existência de 

procedimento de medida protetiva em trâmite perante a Vara Especializada 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca de 

Rondonópolis envolvendo as mesmas partes da presente ação, 

rogando-se que a resposta aporte aos autos no menor prazo possível 

haja vista o provimento liminar vindicado na exordial. Notifique-se. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Rondonópolis-MT, 02 de fevereiro de 

2017. Cláudia Beatriz Schmidt Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 822869 Nr: 3941-10.2016.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACILIA ROQUES BARBOSA, JOSÉ WELLINGTON 

BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE BARBOSA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSÉ GIRALDES 

PORTELA - OAB:OAB-MT10.081

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Prima facie, por estarem preenchidos os requisitos legais, mormente por 

se tratar de herdeiros maiores e capazes, DEFIRO o pedido de conversão 

do feito de INVENTÁRIO para ARROLAMENTO SUMÁRIO (fls. 29/32). 

Procedam-se as devidas retificações no sistema Apolo e capa dos autos.

Mantenho no encargo de inventariante a Sra. IRACILIA ROQUES 

BARBOSA independentemente de termo.

Doravante, intime-se a inventariante para, no prazo de vinte dias, 

apresentar o esboço final de partilha acompanhado da seguinte 

documentação: a) cópia da certidão de casamento da herdeira Maria 

Aparecida; b) cópia da certidão de nascimento do herdeiro José 

Wellington; c) instrumento de representatividade processual e declaração 

de hipossuficiência do cônjuge da herdeira Maria Elizabete; d) certidão 

negativa de débito estadual (expedida pela PGE) em nome do falecido; e) 

Guia de Informação e Apuração de ITCD devidamente acompanhada do 

acervo patrimonial inventariado, bem como do comprovante de 

recolhimento ou declaração de isenção do tributo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 359508 Nr: 11782-42.2005.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO MORAES - OAB:4732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Indefiro o pleito de fl. 266, porquanto a matéria retratada no r. petitório 

refoge à competência deste Juízo do inventário, salientando que sendo a 

viúva beneficiária de eventual previdência complementar custeada pelo 

falecido, deverá a parte interessada obter o recebimento das parcelas que 

faz jus administrativamente, diretamente junto à administradora do r. plano 

de previdência ou propor a demanda judicial pertinente junto ao Juízo 

competente para fins de recebimento dos valores que entende devidos, 

em sendo o caso.

Intime-se, em nada sendo requerido no prazo de quinze dias, tornem os 

autos arquivo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 439423 Nr: 8090-59.2010.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA WEIGERT DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE CELSO WEIGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA FERNANDA DE SOUZA 

PEREIRA - OAB:MT/7.838-A, WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS 

SILVA - OAB:15472/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/O

 Vistos etc.

A teor da decisão proferida nesta data nos autos do procedimento em 

apenso (ID 834547), aguarde-se pelo prazo de 30 dias a apresentação da 

certidão atualizada da matrícula do imóvel inventariado devidamente 

registrada em favor do de cujus.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 834547 Nr: 6946-40.2016.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELMA WEIGERT DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de alvará aforado por CELMA WEIGERT DA CRUZ, na 

qualidade de representante legal do Espólio de Celso Weigert, onde 

pretende obter autorização judicial para outorga de escritura pública do 

imóvel descrito e caracterizado na matrícula nº 40.679 do Registro de 

Imóveis local.

Junto à inicial veio a documentação pertinente.

Relatei. Decido.

Ressai dos autos que o falecido, antes de seu óbito, adquiriu o imóvel 

caracterizado na matrícula de n.º 40.679 do RGI local, tendo obtido termo 

de quitação e autorização de escritura após seu passamento, consoante 

documento de fl. 13, restando pendente a efetivação dos atos 

necessários à transmissão da propriedade do bem em seu favor, o que 

justifica a expedição do alvará judicial para regularizar a situação fática.

 Assim, considerando-se a documentação acostada aos autos, que 

demonstra a procedência do pedido de alvará, JULGO PROCEDENTE, o 

pedido e determino a expedição do alvará, para autorizar a requerente 

CELMA WEIGERT DA CRUZ a subscrever toda documentação necessária 

à transmissão da propriedade do imóvel matriculado sob o n.º 40.679 do 

RGI local em favor do Espólio de Celso Weigert.

Preclusa a via recursal, expeça-se o alvará. Após, arquive-se.

 Dispenso a prestação de contas.

Sem custas, eis que defiro à autora os benefícios da Assistência 

Judiciária, com fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código de Processo 

Civil.

 P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt
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 Cod. Proc.: 707863 Nr: 2681-34.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKNDO, SNN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vista o transcurso do prazo de suspensão processual 

postulado derradeiramente, intime-se a parte exequente para que venha a 

requerer o que entender conveniente em quinze dias, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 790296 Nr: 10350-36.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMBM, IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM, AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15.209/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272

 Vistos etc.

Previamente à análise do pedido de homologação do acordo entabulado 

entre os litigantes às fls. 2.759/2.772, ante a informação de que o imóvel 

rural que tocará para a cônjuge varoa encontra-se registrado não só em 

nome do casal, mas também em nome de terceiros, bem como que existe 

reserva de usufruto sobre tal bem, intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, acostarem aos autos termo de anuência subscrito pelos 

co-proprietários e pelo usufrutuário englobando todas as matrículas da r. 

propriedade rural, máxime considerando que sem a expressa anuência 

dos terceiros envolvidos a homologação do ajuste não atingirá a esfera do 

direito dos mesmos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 734164 Nr: 14024-90.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN ARCOVERDE ANGELI, JULIANO 

ARCOVERDE ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO SORDI MARCHI - 

OAB:154127

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Solicite-se junto à Central de Mandados a devolução do mandado de fl. 

96 devidamente cumprido.

II – Restando negativa a diligência referente ao mandado de fl. 96, autorizo 

o cumprimento da diligência na forma do art. 252 do CPC.

 III – No mais, intime-se o autor para colacionar aos autos cópia atualizada 

da matrícula dos imóveis objeto do pedido exordial.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 730319 Nr: 10910-46.2013.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDECDAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:MT/644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o inventariante para complementar as primeiras declarações 

apresentadas às fls. 31/35 trazendo aos autos a relação de todos os 

herdeiros necessários da falecida, no prazo de vinte dias.

No mesmo prazo, deverá o inventariante colacionar aos autos os 

seguintes documentos: a) cópia de seus documentos pessoais e da 

falecida (RG e CPC); b) certidões negativas de débito municipal, estadual 

(expedida pela PGE) e federal em nome da 'de cujus'; c) certidão 

atualizada da matrícula de todos os imóveis inventariados salientando a 

necessidade dos mesmos estarem devidamente registrados em nome da 

de cujus, sobretudo para fins de observância do princípio da continuidade 

norteador dos registros públicos; d) CLRV dos veículos relacionados nas 

primeiras declarações; e) Guia de Informação e Apuração de ITCD 

devidamente acompanhada da avaliação administrativa dos bens e 

comprovante de recolhimento do tributo.

Em seguida, citem-se os herdeiros não representados, se for o caso, bem 

como a Fazenda Pública.

Sem prejuízo, quando da apresentação da Guia de Informação e Apuração 

do ITCD acompanhada da avaliação administrativa dos bens, deverá o 

inventariante retificar o valor atribuído à causa, pois 'o valor da causa em 

inventário ou arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' 

(TJSP, 2ª Câm. Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 

19.5.1998) e, consequentemente, proceder complementação do 

recolhimento das custas processuais devidas.

Intimem-se.

 Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 291293 Nr: 5757-18.2002.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL LITO DA SILVA DALTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DONATO FERREIRA DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dorly Maria Costa Daltro - 

OAB:4108/0 MT, MANOEL LITO DA SILVA DALTRO - OAB:2208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT/3.719

 Presentes os pressupostos processuais, conheço dos embargos de 

declaração.A inconformidade vertida no recurso de fls. 411/419 não 

merece trânsito, pois, malgrado o entendimento sopesado pelo embargante 

no que pertine ao arbitramento de verba honorária de sucumbência em 

incidente de habilitação de crédito, conforme salientado no decisum 

vergastado tais verbas são inaplicáveis nesse tipo de procedimento, 

portanto inexiste qualquer omissão na r. sentença neste ponto.Além disso, 

no próprio recurso examinado pelo Tribunal de Justiça relativamente ao 

presente feito a matéria foi claramente abordada, conforme fls. 

333/333verso.(...)Desta feita, recebo e conheço o recurso, porém 

nego-lhe provimento, para manter a sentença de fls. 406/409 no que 

pertine à verba honorária. Doravante, previamente ao exame dos 

embargos de declaração de fls. 420/421, certifique-se acerca da 

existência de bens disponíveis em favor do Espólio de Donato Ferreira de 

Queiroz perante os autos de inventário registrados sob o código 272142 e 

intime-se o embargante para apresentar memória atualizada do débito no 

prazo de quinze dias. Considerando os efeitos infringentes dos embargos 

de declaração opostos às fls. 420/421, abra-se vista à parte adversa 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal, sob pena de preclusão.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 274874 Nr: 6259-25.2000.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE, KARINE FAGUNDES 

GARCIA DUARTE, KATIANY FAGUNDES GARCIA DUARTE, KAREN 

FAGUNDES GARCIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WANDERLEY GARCIA DUARTE - 

ESPOLIO, MARIA CONCEIÇÃO SADDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 
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A. Pinto - OAB:1445-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 Vistos etc.

Previamente a homologação do plano de sobrepartilha apresentado às fls. 

323/326 procedam-se as retificações necessárias para retificar o valor da 

causa a fim de constar a quantia atribuída pela SEFAZ ao monte partível 

às fls. 327 (R$ 641.000,00), porquanto 'o valor da causa em inventário ou 

arrolamento é calculado sobre o valor dos bens do espólio' (TJSP, 2ª Câm. 

Dir. Privado, Ag. 80877-4/1-00, Rel. Des. Cezar Peluso, j. 19.5.1998).

Em seguida, intime-se a inventariante para recolher o valor devido a titulo 

de custas judiciais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 274874 Nr: 6259-25.2000.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOTILDES FAGUNDES DUARTE, KARINE FAGUNDES 

GARCIA DUARTE, KATIANY FAGUNDES GARCIA DUARTE, KAREN 

FAGUNDES GARCIA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE WANDERLEY GARCIA DUARTE - 

ESPOLIO, MARIA CONCEIÇÃO SADDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karine Fagundes Garcia Duarte 

A. Pinto - OAB:1445-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:MT/5.821-B

 Vistos etc.

Trata-se de SOBREPARTILHA pelo rito do ARROLAMENTO SUMÁRIO do 

ESPÓLIO de JOSÉ WANDERLEY GARCIA DUARTE, sendo requerente e 

inventariante Clotildes Fagundes Duarte, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

Verifica-se que há nos autos as certidões negativas de débito federal (fls. 

349), estadual (expedida pela PGE – fls. 350) e municipal (fls. 351) e Guia 

de Informação e Apuração de ITCD acompanhada do comprovante de 

recolhimento do tributo (fls. 328 e 341/346).

Apresentaram-se as a descrição dos bens objeto do presente, bem como 

o plano de partilha na forma legal (fls. 323/326).

 Em face ao exposto, HOMOLOGO a sobrepartilha relativa aos bens 

deixados pelo falecido JOSÉ WANDERLEY GARCIA DUARTE, atribuindo 

aos nela contemplados os respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e 

ressalvados direitos de terceiros.

Via de consequência, cumprindo as exigências dos artigos 200, caput e 

487, I do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Custas recolhidas.

Após o trânsito em julgado, se nada requerido, expeça-se o formal de 

partilha.

Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após a expedição do formal de 

partilha aos interessados, abra-se vista à Fazenda Pública.

 Cumpridas as diligências e procedendo-se às anotações necessárias e 

registro, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publique-se. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 715700 Nr: 11008-65.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nalva Milta de Souza Barros 

Melo - OAB:15898/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,(...)Posto isso, com fundamento no artigo 528, § 3º do Código 

de Processo Civil, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado F. A. A., bem 

qualificado nos autos, pelo prazo de 01 (um) mês (CPC, art. 528, § 3º c/c 

art. 19 da Lei nº 5.478/68), a qual somente será revogada com o 

pagamento integral da dívida alimentar.Faculto à exequente a 

apresentação de cálculo atualizado no prazo de 48 horas, querendo.No 

Mandado de Prisão deverá constar expressamente que a autoridade que 

efetuar a detenção deve dar cumprimento ao inciso LXII do artigo 5º da 

Constituição Federal, com a imediata comunicação da prisão à família do 

preso ou pessoa por ele indicada.Finalmente, adote o Sr. Gestor Judiciário 

as providências pertinentes e urgentes ao presente caso.Deverá constar 

expressamente no Mandado de Prisão que a prisão somente será elidida 

com o pagamento integral da dívida alimentar até a data em que o 

Executado for localizado para prisão (parcelas vencidas). Em sendo 

efetivada a quitação do débito alimentar após consolidada a prisão 

expeça-se alvará de soltura clausulado. Desde já fica autorizada a 

requisição de força policial, em sendo necessário.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 775907 Nr: 4579-77.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGDAM, CDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDRM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGLISTONE SOARES MIRANDA - 

OAB:13045/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KENI MARLOVA FORGIARINI - 

OAB:OAB/MT 16.610

 (...).Prima facie, a teor da declaração de hipossuficiência de fls. 41 

DEFIRO ao executado os benefícios da Assistência Judiciária, com 

fundamento no artigo 99, § 3º do novel Código de Processo Civil.(...)de 

forma que não estando prevista a alegação de alteração do binômio 

alimentar, não pode ela ser conhecida nesta sede.Além do mais, no 

pertinente à afirmação de que presta alimentos in natura com o pagamento 

de mensalidade escolar, veja-se que o adimplemento espontâneo de 

despesas do exequente não tem efeito liberatório em relação à obrigação 

alimentar, que tem por objeto dar subsistência ao alimentado. Se o 

executado, ao seu alvedrio, realizou pagamentos diversos não 

direcionados a saldar a divida alimentar, não pode pretender que haja 

compensação.Ainda, a compensação de créditos alimentares é vedada 

pelo artigo 1.707 do Código Civil, (...)De outro lado, em que pese a 

proposta do executado de parcelamento do débito na forma vindicada, 

tenho que não merece prosperar, sobretudo porque não há aquiescência 

do exequente, devendo o feito prosseguir.Por fim, nos termos do que 

faculta o art. 139, inc. V, do CPC, considerando a peculiaridade da causa 

e das questões controvertidas, também porque se trata de matéria de 

família, “em que se priorizam as soluções mais apaziguadoras e 

consensuais” (MARTINS, Ivanise Tratz, In Fagundes Cunha, José 

Sebastião e outros. Código de Processo Civil Comentado, São 

Paulo:Revista dos Tribunais, 2015, p. 967), designo o dia 29 de março de 

2017, às 17 horas para audiência de conciliação, cientes as partes de que 

não obtida a autocomposição o processo retomará o procedimento 

previsto em lei, ocasião em que o exequente haverá de apresentar cálculo 

atualizado do débito, bem como requerer o que entender conveniente à 

satisfação do crédito. Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 790296 Nr: 10350-36.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DMBM, IM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAM, AAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 16484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA MESQUITA DA 

SILVA - OAB:15.209/MT, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, MARCELO DA SILVA LIMA - OAB:4272

 Vistos etc.

Previamente à análise do pedido de homologação do acordo entabulado 

entre os litigantes às fls. 2.759/2.772, ante a informação de que o imóvel 

rural que tocará para a cônjuge varoa encontra-se registrado não só em 

nome do casal, mas também em nome de terceiros, bem como que existe 

reserva de usufruto sobre tal bem, intimem-se as partes para, no prazo de 

15 (quinze) dias, acostarem aos autos termo de anuência subscrito pelos 

co-proprietários e pelo usufrutuário englobando todas as matrículas da r. 

propriedade rural, máxime considerando que sem a expressa anuência 

dos terceiros envolvidos a homologação do ajuste não atingirá a esfera do 
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direito dos mesmos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 1620 Nr: 1300-89.1992.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIRNA RANNY SORIA VILELA, JANAINA AGUILAR 

VILELA MENDES, KATIUSCIA AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE VARNINHO AFONSO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551, NADIR VILELA GAUDIOSO - OAB:2969/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I - Mantenho a decisão de fl. 555 por seus próprios fundamentos.

II - Considerando que a própria inventariante noticia que a imobiliária 

proprietária dos imóveis inventariados não mais existe, inviável a tentativa 

de localização da pessoa jurídica por este Juízo.

III - Destarte, deverá a inventariante providenciar o quanto necessário para 

o registro da propriedade dos imóveis em favor do falecido seja por Alvará 

de Outorga de Escritura Pública a ser distribuído por dependência ao 

presente feito, acaso demonstre de plano a quitação dos contratos de 

compra e venda, seja por meio de Ação de Adjudicação Compulsória 

perante o Juízo Cível competente, em sendo necessário a produção de 

provas que refogem à competência do Juízo do inventário.

IV - Renove-se a inventariante o prazo constante da decisão de fl. 555.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 274166 Nr: 5777-77.2000.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN ARCOVERDE ANGELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSÉ JÚLIO LOPES CAMPANELLA 

ANGELI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3076-A, SIMONE FENGLER SPIERING - OAB:11920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TANIA BENEDITA CORREIA - 

OAB:12179/MT

 VISTOS ETC.

I - Considerando as ponderações vertidas no item ‘a’ da fl. 1.041, 

procedam-se com as retificações necessárias junto ao Sistema Apolo e 

capa dos autos.

II - A teor do quanto sopesado no item ‘VII’ da fl. 1.040, intime-se o 

inventariante para declinar maiores detalhes acerca do mencionado 

procedimento administrativo que se encontra em tramitação junto ao 

INTERMAT, no prazo de quinze dias.

III – No mais, aguarde-se pelo prazo de trinta dias o cumprimento integral 

da decisão de fls. 1.020/1.020verso, mais especificamente no que pertine 

a apresentação das certidões negativas de débito em nome do falecido e 

últimas declarações, sendo que com relação à Guia de Informação e 

Apuração de ITCD a dilação de prazo será sopesada após prestados os 

esclarecimentos determinados no item superior.

IV - Deverá ainda o inventariante no prazo de trinta dias providenciar cópia 

da certidão de nascimento ou casamento, conforme o caso, dos herdeiros 

Jean e Julio José, bem como instrumento de representatividade processual 

e cópia dos documentos pessoais da consorte do herdeiro Juliano.

V - Manifestando-se o inventariante acerca do quanto determinado no ‘III’ 

do presente decisum, abra-se vista à herdeira Soraya pelo prazo de 

quinze dias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 416166 Nr: 11847-32.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPDSDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENIA PONTES DA SILVA DE 

PAULA - OAB:8611

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO GAMA 

FILHO - OAB:13444/MT

 VISTOS.

Considerando a adoção de todas as medidas coercitivas previstas 

expressamente na norma defiro o pedido de inscrição do nome do 

devedor junto aos órgãos de restrição ao crédito - SPC e Serasa, máxime 

porque a providência subsiste como alternativa aos casos em que as 

outras medidas restaram insuficientes para coibir a inadimplência do 

devedor.

Necessário consignar que referida medida é passível de ser utilizada no 

presente cumprimento de sentença a fim de inibir a inadimplência do 

devedor que se utiliza do trâmite judicial para procrastinar a satisfação da 

obrigação.

Assim, em aplicação subsidiária ao artigo 782, §3º do CPC/2015, defiro o 

pleito de fls. 108/109, cuja inclusão do nome do devedor em cadastros de 

inadimplentes (SPC e Serasa) deverá ser providenciada pela parte 

interessada, procedendo a mesma ao recolhimento das taxas 

necessárias, bem como a retirada de certidão junto ao cartório desta 

Unidade Judiciária, a qual deverá ser expedida pelo Gestor Judiciário, em 

havendo requerimento.

Derradeiramente, intime-se a parte credora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que entender de direito para o regular prosseguimento do 

feito, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 302942 Nr: 7687-08.2001.811.0003

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDJJLCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR GIRALDI FARIA - 

OAB:7245/MT, MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - OAB:3076-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:12071/MT

 Vistos etc.(...).Com efeito, malgrado o teor da determinação lançada à fl. 

128, tenho que diante da peculiaridade do presente feito, em que os 

valores resultantes da alienação do imóvel cuja transmissão de 

propriedade foi efetivada por meio destes autos foram devidamente 

rateados entre os herdeiros, desnecessária qualquer prestação 

relativamente à transação informada na exordial.Além disso, a prestação 

de contas ofertada pelo inventariante refoge ao pedido exordial e aos 

limites do processo, sendo descabida admitir no bojo da Ação de Alvará 

manejada com o objetivo exclusivo de proceder com a transmissão da 

propriedade de imóvel negociado pelo falecido antes do óbito.Pelo 

exposto, tendo a prestação jurisdicional sido alcançada por meio do 

decisum de fls. 33, consoante noticiado à fl. 124 o objeto da ação restou 

exaurido, determino o arquivamento do presente feito com as baixas de 

estilo.Desde já, autorizo o subscritor da petição de fls. 138/139, ou pessoa 

por ele indicada, a desentranhar os documentos de fls. 140/307 mediante 

a substituição por cópia nos autos. Por fim, entendo ser legitima a 

pretensão da herdeira Soraya no sentido de que o inventariante proceda 

com a prestação de contas do período em que se encontra exercendo o 

múnus que lhe foi confiado pelo Juízo, todavia deve obedecer o quanto 

capitulado no art. 550 e seguintes do CPC.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 786358 Nr: 8773-23.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RUBENS NERIS, JOSE MIGUEL NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ELVIRIO FERREIRA NERIS, 

ESPÓLIO DE MARIA DE LOURDES VILELA NERIS, CELIA MARIA NERES 

FERREIRA, LUIS FERNANDO NERIS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLADIS DENISE MELCHIOR - 

OAB:OAB/MT 11615-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA PIETSCH 

SACOMORI LIMA MARANHAO - OAB:33.571/PR, ISADORA DO 

NASCIMENTO BARBOSA - OAB:18224, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 58, porquanto para que sejam aplicadas as 

penalidades previstas no artigo 234, §§2º e 3º do CPC imprescindível a 

intimação do advogado que eventualmente mantenha os autos em seu 

poder indevidamente nos moldes do §1º do citado dispositivo legal e deixe 

de restituí-lo no prazo estipulado pela norma em comento.

Verificando os andamentos constantes do sistema Apolo verifica-se que a 

advogada Isadora do Nascimento Barbosa quando intimada nos termos do 

art. 234 do CPC devolveu os autos imediatamente, sem exceder o prazo 

estabelecido pela regra processual.

No mais, intime-se inventariante para apresentar as últimas declarações, 

bem como a documentação relacionada na decisão de fls. 29/29verso, 

sob pena de remoção.

Sem prejuízo, cite-se a Fazenda pública nos termos do decisum de fl. 

29/29verso.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 781805 Nr: 6917-24.2015.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIEL NUNES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MARIA FELIX DE ALMEIDA 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA BARCELOS FILHA - 

OAB:OAM/MT 16475-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o inventariante para colacionar aos autos a guia de recolhimento 

que alude o comprovante de pagamento de fl. 173, no prazo de quinze 

dias.

Após, tornem os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 762555 Nr: 14738-16.2014.811.0003

 AÇÃO: Arrolamento Sumário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CRUZ LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA MADALENA LIMA, 

LOURIVALDO DA CRUZ LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A, TALITA DE SOUZA BEZERRA - 

OAB:OAB/MT 20.048

 Vistos etc.

Ante a noticia do óbito da inventariante (fl. 56) nomeio o Sr. LOURIVALDO 

DA CRUZ LIMA para o encargo, facultando-o a prestar compromisso em 

cinco dias.

Destarte, intime-se o novel inventariante para apresentar as últimas 

declarações no prazo de vinte dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 421530 Nr: 3919-93.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THERESINHA MARIA TURCATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JAIME JOSE TURCATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR 

- OAB:7637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A teor do pedido retro, aguarde-se em arquivo provisório pelo prazo de 

noventa dias o cumprimento por parte do interessado do quanto disposto 

na decisão de fl. 103.

Em caso de inércia, considerando-se que a prestação jurisdicional já foi 

entregue (fl. 92), remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo.

Às providências.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749652 Nr: 7557-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDREZZA ISABEL VELOSO, IEDA FIRMINO DE 

AZEVEDO, PAULO PEREIRA DE LIMA, JOSE BORGES CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, JULGO EXTINTA a presente ação de 

cumprimento e liquidação de sentença promovida por ANDREZZA ISABEL 

VELOSO, IEDA FIRMINO DE AZEVEDO, PAULO PEREIRA DE LIMA e JOSE 

BORGES CHAGAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO.Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, bem como 

em honorários advocatícios, em razão da perda superveniente do 

interesse de agir.No que tange ao cumprimento de sentença dos 

honorários advocatícios, o procedimento deverá prosseguir, nos termos 

do art. 535, § 4º do Código de Processo Civil. P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 728380 Nr: 9180-97.2013.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S A U SERVICO ASSOCIADO DE UROLOGIA LTDA, 

MARCIO LANDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO.

Trata-se de embargos à execução ajuizada por S A U SERVIÇO 

ASSOCIADO DE UROLOGIA LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL.

O Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública declinou a este Juízo a 

competência para processar e julgar os feitos n.º 6319-41.2013.811.0003 

e 9180-97.2013.2013.811.0003, sob o fundamento de conexão, pois o 

objeto da presente Execução Fiscal coincide com o da Ação Anulatória de 

Débito Fiscal que tramita neste Juízo sob o nº. 81/2011 (código 447330).

Este Juízo suscitou conflito negativo de competência (fls. 35/36), tendo 

sido julgado procedente o conflito, para declarar competente o Juízo da 

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme se infere do andamento dos autos de Conflito de Competência 

nº 0038113-46.2014.811.0000 que acompanha esta.

Assim, REMETAM-SE os presentes embargos à execução para o Juízo da 

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, após as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 409675 Nr: 5505-05.2008.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHAPADAO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 

ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT, que tendo em vista, a Petição de fls. 143/145, a parte 

requerente deve providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça no valor de R$ 84,00 (Oitenta e quatro reais), devendo ser 

depositado na conta da Central de Mandados, Banco do Brasil, Agência 

0551-7, conta corrente 43746-8, e, conforme exigência da Central de 

Mandados, deve-se juntar a original do recibo do comprovante de 

depósito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 755453 Nr: 10570-68.2014.811.0003

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

LUSIA BARBOSA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Com essas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial 

formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ratificando a decisão que deferiu a antecipação da tutela, para 

determinar que o requerido, preste integral assistência a saúde da 

paciente Lusia Barbosa Nunes, até o seu TOTAL restabelecimento, de 

forma gratuita, até que haja prescrição médica nesse sentido. Sem custas, 

nos termos do item 2.14.5 da CNGC.Deixo de condenar o Requerido 

Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios ao 

Ministério Público em atenção da vedação constitucional (art. 128, § 5º, II, 

“a”, da CF).(...)Libere-se em favor da Santa Casa de Misericórdia e 

Maternidade de Rondonópolis o importe de R$ 45.565,03; R$ 2.535,46 para 

CLÍNICA DO CÉREBRO E COLUNA S/S (cirurgião); R$ 760,64 para E L 

MARQUES MÉDIO ME (1º auxiliar); R$ 507,09 para JOSÉ VALTER BRAGA 

ME (2º auxiliar) e R$ 1.208,51 para LIDIMAR D DE FREITAS 

(Anestesista).Eventual valor remanescente daquele bloqueado às fls. 59 

deve ser devolvido ao Estado de Mato Grosso, mediante alvará 

eletrônico.Esta sentença não está sujeita ao duplo grau de jurisdição 

porque o valor do proveito econômico obtido na causa não excede a 500 

(quinhentos) salários mínimos (artigo 496, §3º, II, do CPC).P.R.I.C.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725365 Nr: 6319-41.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S A U SERVICO ASSOCIADO DE UROLOGIA 

LTDA, MARCIO LANDI, JOAO FIDELIS DO ESPIRITO SANTO NETO, 

GILBERTO BRAZ DE O SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES 

- OAB:MT/6.534

 VISTO.

Trata-se de execução fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL 

em face de S A U SERVIÇO ASSOCIADO DE UROLOGIA LTDA, MARCIO 

LANDI, JOÃO FIDELES DO ESPIRITO SANTO NETO e GILBERTO BRAZ DE 

O. SANTOS.

O Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública declinou a este Juízo a 

competência para processar e julgar os feitos n.º 6319-41.2013.811.0003 

e 9180-97.2013.2013.811.0003, sob o fundamento de conexão, pois o 

objeto da presente Execução Fiscal coincide com o da Ação Anulatória de 

Débito Fiscal que tramita neste Juízo sob o nº. 81/2011 (código 447330).

Este Juízo suscitou conflito negativo de competência (fls. 35/36), tendo 

sido julgado procedente o conflito, para declarar competente o Juízo da 

Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, 

conforme se infere do andamento dos autos de Conflito de Competência 

nº 0038113-46.2014.811.0000 que acompanha esta.

Assim, REMETAM-SE a presente execução fiscal para o Juízo da Segunda 

Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, após as 

anotações e baixas de estilo.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741424 Nr: 2941-43.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: RETIFICA SOUZA LTDA-EPP, IRACY SOARES DE 

SOUZA, ANTONIO NIVALDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA, RAFAEL 

XAVIER DE PAULA- PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 INTIMAÇÃO AO DRº LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT 

representando o polo ativo, para que tome ciência da petição de fls. 

200/201, e querendo, manifeste-se nos autos requerendo o que entender 

de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 749652 Nr: 7557-61.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANDREZZA ISABEL VELOSO, IEDA FIRMINO DE 

AZEVEDO, PAULO PEREIRA DE LIMA, JOSE BORGES CHAGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº ÁLVARO LUIS PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA, 

representando o polo ativo, e ao PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, representando o polo passivo, para que tomem ciência 

da R.Sentença de fls. 186/189, prolatada nos autos e transcrita a seguir 

parte final: "(...)Com essas considerações, JULGO EXTINTA a presente 

ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por ANDREZZA 

ISABEL VELOSO, IEDA FIRMINO DE AZEVEDO, PAULO PEREIRA DE LIMA e 

JOSE BORGES CHAGAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Deixo 

de condenar o exequente ao pagamento das custas processuais, bem 

como em honorários advocatícios, em razão da perda superveniente do 

interesse de agir. No que tange ao cumprimento de sentença dos 

honorários advocatícios, o procedimento deverá prosseguir, nos termos 

do art. 535, § 4º do Código de Processo Civil. P.R.I.C."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780682 Nr: 6474-73.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEX VICENTE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - 

OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES - 

OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:20.487, 

representando o polo ativo, para manifestar-se acerca da Certidão de fls. 

76, bem como , informar se o autor compareceu na pericia agendada nos 

autos conforme fls. 75.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros
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 Cod. Proc.: 807646 Nr: 17226-07.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDEMIR TEAGO PEREIRA, LEP, RCEP, ANA 

CAROLINA ELIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, UNIMED 

RONDONOPOLIS, HOSPITAL REGIONAL DE RONDONOPOLIS "IRMÃ ELZA 

GEOVANELLA", NELSON DIAS DE MORAES, JULIANA MIGNOT ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNALDO DE CARVALHO 

AGUIAR - OAB:3179/MT, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS-MT - OAB:, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115/B

 INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR. JOÃO RICARDO 

FILIPAK, OAB/MT 11551, PARA QUERENDO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO 

A CONTESTAÇÃO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 787483 Nr: 9210-64.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITUMBIARA TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO FREDERICO 

RUSCHMANN - OAB:150.269 OAB/SP, RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº CRISTIANO FREDERICO RUSCHMANN - OAB:150.269 

OAB/SP, RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO - OAB:MT/14.909 

representando o polo ativo, PARA QUERENDO , APRESENTE 

CONTRARRAZÕES AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO 

EMBARGADO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 341321 Nr: 9540-47.2004.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILO MASTRANGELO 

TOMAZETI - OAB:204263/SP, LUCIANO ROGÉRIO BRAGHIM - 

OAB:149.792/SP, VALDEMIR DA SILVA PINTO - OAB:115567/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 INTIMAÇÃO AOS DOUTORES : ANILO MASTRANGELO TOMAZETI, 

LUCIANO ROGÉRIO BRAGHIM, VALDEMIR DA SILVA PINTO representando 

o polo ativo, PARA TOMAREM CIÊNCIA DA PETIÇÃO DE FLS. 214/215, que 

a parte executa informa que efetuou o pagamento da RPV no valor de 

R$764,77, pago na data de 30/12/2016.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 707672 Nr: 2480-42.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA NERES MUNDIN TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO A DRª TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI, representando o 

polo ativo, para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, e requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 442099 Nr: 10768-47.2010.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOUGLAS RICARDO GUILHEN 

MELO - OAB:4.856/MT, VIRGINIA SANTOS PEREIRA GUIMARAES - 

OAB:97606/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO, representando 

o polo ativo, para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, informando 

qual o valor que lhe é devido, atualizado, uma vez que os valores 

depositados às fls. 86, hoje perfazem a importância de R$ 88.660,44 

(oitenta e oito mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e quatro 

centavos).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 727115 Nr: 8004-83.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDO CALIXTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora, Drª. EMELIN MIRELA RODRIGUES 

DE OLIVEIRA, OAB/MT 12535-B, para manifestar-se nos autos e requerer 

o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 727715 Nr: 8573-84.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALTON MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BAVARESCO DE SOUZA 

- OAB:MT/ 14.627

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada da parte autora, Drª. RENATA BAVARESCO DE 

SOUZA - OAB:MT/ 14.627, para manifestar-se nos autos e requerer o que 

entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 706649 Nr: 1376-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCELO VICENTE KUREK, MARCIO HENRIQUE 

VICENTE KUREK, DANIELE VICENTE KUREK, CLEUSA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:13.905-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Intimação dos advogados dos requerentes, Dr. Bruno César Figueiredo 

Mamus, OAB/MT nº 15.321 e Drª Elisabete Figueiredo Mamus, OAB/MT nº 

13.905-B, e do PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, 

para tomarem ciência da Decisão de fls. 341/343 prolatada nos autos .

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 706649 Nr: 1376-15.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARCELO VICENTE KUREK, MARCIO HENRIQUE 
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VICENTE KUREK, DANIELE VICENTE KUREK, CLEUSA VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CÉSAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321, ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - 

OAB:13.905-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Intimação dos advogados dos requerentes, Dr. Bruno César Figueiredo 

Mamus, OAB/MT nº 15.321 e Drª Elisabete Figueiredo Mamus, OAB/MT nº 

13.905-B, para que INFORME DADOS BANCÁRIOS DAS PARTES 

AUTORAS E DO ADVOGADO PARA QUE POSSAM SER EXPEDIDOS RPVs 

DO PRINCIPAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS , conforme 

determinado na Decisão retro.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 44464 Nr: 1570-21.1989.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE LUIZ ROBERTO VASCONCELOS, MILTON 

JOSE BAPTISTA VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA, representando 

o polo ativo, para que manifeste-se acerca da Petição de fls.510/513, no 

prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 754979 Nr: 10288-30.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUREO CANDIDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEANCARLO RIBEIRO - 

OAB:7179/MT

 INTIMAÇÃO AO DRº JEANCARLO RIBEIRO, representando o polo passivo, 

para que tome ciência da Decisão de fls. 222/224, prolatado nos autos e 

transcrita a seguir parte final: "(...)Assim, indefiro o pedido de nomeação 

de bem a penhora do imóvel localizado na Rua Curicaca, n° 102, lote 3J, 

Jardim Village do Cerrado, com valor venal de R$ 172.259,51 (cento e 

setenta e dois mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e um 

centavos), por não obedecer a regra disposta no artigo 11 da Lei Federal 

n° 6.830/80. Intimem-se a exequente para manifestar-se, no prazo de 10 

(dez) dias, requerendo o que entender de direito. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 734917 Nr: 14630-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MANOEL DE SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, representando o 

polo ativo, para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da 

petição de fls. 201/203.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 736057 Nr: 15474-68.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: NILDA MARIA MUNIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB: representando o polo passivo, para querendo, contrarrazoar o(s) 

recurso(s) de apelação(ões) oferecidas pelo(s) requerente(s, no prazo 

legal).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 750477 Nr: 7995-87.2014.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAF ADMINISTRADORA DE EMPRESAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, VILMA DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUÍLIO PIATO JÚNIOR - 

OAB:MT/3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO DRº DUÍLIO PIATO JÚNIOR, representando o polo ativo, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, justificando o motivo da produção da prova e 

indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 409052 Nr: 4737-79.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VITOR FERREIRA PINTO, JOAO FERREIRA PINTO, 

TEREZINHA RIBEIRO PINTO, ERALDO RIBEIRO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILOMENA CECILIA DUARTE - 

OAB:29845/PR, MARIO SERGIO KECHE GALICIOLLO - OAB:29.877/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO A DRª FILOMENA CECILIA DUARTE, para tomar ciencia do AR 

de fls. 458 versos, requerendo o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 731226 Nr: 11670-92.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LEIDIMAR APARECIDA LEITE ALVES DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ GALDINO - 

OAB:OAB/MT14575

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIM VIEIRA CELIO 

FILHO - OAB:MT/3.700

 INTIMAÇÃO AO DRº ANTONIO JOSÉ GALDINO - OAB:OAB/MT14575 

representando o polo ativo, para tomar ciência do AR de fls. 174, e 

querendo , requerer o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 723244 Nr: 4236-52.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIAO DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMELIN MIRELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO DRº WILSON MOLINA PORTO, representando o polo ativo, 

para que tome ciência da R.Sentença de fls. 138/139, prolatada nos autos 
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e transcrita a seguir parte final: "(...)Com essas considerações, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e nos termos da 

fundamentação acima expendida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial por SEBASTIÃO DE SOUZA LOPES em face do INSS - 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL. Isenção do pagamento de 

custas e quaisquer verbas relativas à sucumbência (artigo 129, parágrafo 

único da Lei nº 8.213/91). Transitada em julgada a sentença, arquivem-se 

os autos. Havendo valor remanescente do bloqueio efetivado às fls. 101, 

proceda-se a devolução ao INSS. P. R. I. C."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 747934 Nr: 6669-92.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIZA CORDEIRO MANSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA GOULART TEIXEIRA 

ACUNÃ - OAB:14.818/MT, SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - 

OAB:7135

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO AO PROCURADOR - GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

representando o polo passivo, para querendo, contrarrazoar o(s) 

recurso(s) de apelação(ões) oferecidas pelo(s) requerente(s, no prazo 

legal.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 725960 Nr: 6909-18.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMA ROSA DA SILVA MATOS, FIDELIX DOMINGOS 

DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA TABORDA LTDA, 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA BEATRIZ PEREIRA 

MARCHIORO - OAB:MT/14.909, SEBASTIAO JOSE DE QUEIROZ JUNIOR 

- OAB:MT/12.841

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVETE MARIA CARIBÉ DA 

ROCHA - OAB:OAB/PR 35.359, PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO 

DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Intimação das partes acerca do ofício oriundo da Comarca de Cuiabá nos 

autos da CP30767-56.2016 da designação da audiência para o dia 

15/02/2017 às 13:30 horas na 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 797506 Nr: 13298-48.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLENE DE SOUZA OLIVEIRA, CLEIDE LUIZ, ELISABETH 

NEVES CABRAL, IVANILDO VILELA DA SILVA, MARIA DE FATIMA 

MENDES, JOSE ROBERTO DOS SANTOS, LUCIMEIRE APARECIDA 

ESPROCATE BUZZO, MARIA GABRIEL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ GOMES DURAN - 

OAB:16960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT 

IANHES BARBOSA - OAB:5183-MT

 PROCESSO N. º 13298-48.2015.811.003 (797506)

VISTO.

ARLENE DE SOUZA OLIVEIRA, CLEIDE LUIZ, ELISABETH CABRAL, 

IVANILDO VILELA DA SILVA, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, LUCIMEIRE 

APARECIDA ESPROCATE BUZZO, MARIA DE FATIMA MENDES E MARIA 

GABRIEL LOPES ajuizaram ação ordinária de revisão de subsídios em face 

do MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO POVO, alegando, em síntese, que são 

servidores públicos municipais e fazem jus a incorporação da diferença 

resultante da conversão dos vencimentos vigentes em março de 1.994 em 

URV, bem como ao pagamento dessas diferenças nos últimos cinco anos, 

contados da propositura da ação.

Aduzem que a questão encontra-se pacificada, tendo o Supremo Tribunal 

Federal reconhecido o direito dos servidores de todas as esferas 

administrativas a atualização de seus vencimentos, proventos, saldos e 

pensões por morte, decorrentes da aplicação da Lei nº 8.880/94, assim 

como o direito a receber os valores que deixaram de ser pagos durante os 

últimos cinco anos, já que os Estados e Municípios não atualizaram as 

remunerações de seus servidores.

Assevera que, por ocasião do Plano Real, a conversão ocorreu com base 

no dia da competência e não na data do efetivo pagamento, gerando um 

prejuízo percentual médio de 11,98% (fls. 04/14).

Citado, o Município de São José do Povo contestou a ação e arguiu as 

seguintes preliminares: a) inépcia da inicial, sob a alegação de que da 

narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, já que não 

descreveu de forma precisa os fatos, notadamente quanto ao cargo que 

ocupa no âmbito municipal, e, ainda, não demonstrou o seu direito a tal 

incorporação e pagamento de eventual diferença; b) prescrição, alegando 

já ter decorrido o prazo de cinco anos a contar das Leis Municipais nºs 

346/2000 e 347/2000, as quais dispuseram sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de São José do Povo, 

sendo este termo inicial da contagem do prazo prescricional.

 No mérito, alegou que os autores não comprovaram a dita perda salarial e 

que não faz jus ao direito postulado. Asseverou que converteu os 

pagamentos de todos os servidores municipais, nos moldes do artigo 19, 

da Lei nº 8.880/94, cumprindo, assim, o disposto na legislação federal. Ao 

final, requereu a improcedência do pedido inicial (fls. 97/107).

 Os autores impugnaram a contestação, rebatendo os argumentos de 

defesa e ratificando os termos da inicial (fls. 200/208).

É o relatório.

Decido.

 O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que se 

trata de matéria de direito e não há necessidade de produzir prova em 

audiência.

 PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.

O Município de São José do Povo alegou que a petição inicial é inepta, sob 

a alegação de que da narração dos fatos não decorre logicamente a 

conclusão, já que não descreveu de forma precisa os fatos, notadamente 

quanto ao cargo que ocupa no âmbito municipal, e, ainda, não demonstrou 

o seu direito a tal incorporação e pagamento de eventual diferença.

A preliminar não merece prosperar.

 O parágrafo primeiro, do artigo 330, do Código de Processo Civil dispõe 

que a petição inicial será considerada inepta quando: “I - lhe faltar pedido 

ou causa de pedir; II - o pedido for indeterminado, ressalvadas as 

hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III - da narração dos 

fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV - contiver pedidos 

incompatíveis entre si”.

Ocorre que, no caso dos autos, a petição inicial não se inclui entre as 

hipóteses enumeradas no dispositivo citado, uma vez que possui pedido 

(pagamento de diferença salariais dos últimos cinco anos decorrente 

conversão da moeda) e causa de pedir (redução do salário); da narração 

dos fatos decorre logicamente a conclusão; o pleito é juridicamente 

possível e os pedidos são compatíveis entre si.

 Ademais, a inicial em apreço, é perfeitamente inteligível, pois possibilitou a 

parte contrária uma resposta integral.

Conclui-se, pois, que não ocorre inépcia da inicial sob exame, posto que 

preencheu os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil, tendo, inclusive, propiciado a defesa ampla da parte ré.

Por essas razões, afasto a preliminar levantada.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Os autores são servidores públicos municipais e buscam a incorporação 

aos seus proventos da diferença resultante da conversão dos 

vencimentos vigentes em março de 1.994 em URV, bem como o 

pagamento referente à perda salarial dos últimos cinco anos, contados da 

propositura da demanda.

O requerido arguiu a prejudicial de mérito de prescrição, alegando já ter 

decorrido o prazo de cinco anos a contar das Leis Municipais nºs 

346/2000 e 347/2000, as quais dispuseram sobre o Plano de Cargos, 

Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de São José do Povo.

Intimados, os autores refutaram a tese de prescrição.
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Pois bem. Este Juízo vinha entendendo pela não ocorrência do instituto da 

prescrição, por entender que se tratava de parcelas de trato sucessivo, 

vencíveis mês a mês, com prescrição apenas das prestações referentes 

ao quinquênio anterior a propositura da ação; e, ainda, porque eventual 

concessão de reajuste não implica em compensação com o índice aferido 

na conversão dos vencimentos URV.

No entanto, ante a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE nº 

561836/RN, da relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 26.09.2013 e 

publicado em 10.02.2014, bem como a nova jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça em casos análogos, quando houver reestruturação da 

carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório, dá-se início ao prazo prescricional para que o servidor 

público reclame as perdas decorrentes da sobredita conversão.

O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido de que as 

diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos 

servidores em URV, embora não possam ser compensados com reajustes 

posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido 

reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico 

remuneratório.

Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. 

CONVERSÃO DA MOEDA. URV. PERDAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. LEI 

ESTADUAL 1.060/99. SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. 1. Conforme 

jurisprudência desta Corte, embora não seja possível compensação de 

perdas salariais resultantes da conversão em URV com reajustes 

determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do 

pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de 

reestruturação na carreira dos servidores. 2. No caso dos autos, 

decidiu-se sobre o termo final do reajuste com base nas provas dos autos 

e na Lei Estadual 1.060/1999, que estabeleceu novo padrão de 

vencimentos, e, assim, o exame da controvérsia, tal como apresentada no 

especial, esbarra nos óbices das Súmulas 280/STF ("Por ofensa a direito 

local não cabe recurso extraordinário") e 7/STJ ("A pretensão de simples 

reexame de prova não enseja recurso especial"). 3. Agravo regimental a 

que se nega provimento” (STJ, AgRg no AREsp 532326 TO 

2014/0142486-6, Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Data da 

publicação 04/03/2015).

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE DE 

VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.012/95 E 7.235/96. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. 1. É possível, nos termos da jurisprudência 

desta Corte Superior, a limitação das diferenças salariais decorrentes da 

errônea conversão de vencimentos em URV à data em que houve a 

reestruturação de carreira da servidora. Precedente. 2. O acolhimento das 

proposições recursais, em detrimento da conclusão do Tribunal de origem 

quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base na 

interpretação das Leis municipais nº 7.012/95 e nº 7.235/96, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". Precedentes. 3. Tendo a ação sido proposta há mais de 

cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor 

embargado, a prescrição atingiu todo o direito reclamado. 4. Embargos de 

declaração acolhidos, com efeitos modificativos” (STJ, EDcl nos EDcl no 

REsp 1280271 MG 2011/0174969-3, Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, Data da Publicação 18/12/2015).

No caso dos autos, após a instituição da URV, as Leis Municipais nºs 346 

e 347, de 10 de maio de 2006, dispuseram sobre a estruturação do Plano 

de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Prefeitura Municipal de São José 

do Povo, estabelecendo normas de enquadramento e instituiu nova tabela 

de vencimentos.

Referidas leis versam não apenas sobre a estrutura de cargos, mas 

também sobre a estrutura salarial devida aos servidores do Município de 

São José do Povo, numa verdadeira remodelação dos salários.

Assim, a partir da reestruturação da carreira criou-se novo padrão de 

vencimento que absorveu as perdas eventualmente sofridas 

anteriormente.

Surgiu, em verdade, um novo sistema remuneratório que substituiu o 

antigo, sendo, portanto, a data em que ocorreu tal alteração, aquela limite 

para recompor as diferenças salariais, de modo que aplicável à prescrição 

quinquenal a partir de então.

Portanto, ajuizada a ação em 10/09/2015 (fls. 4), depois de ultrapassados 

mais de 5 (cinco) anos do advento das Leis Municipais nºs 346 e 347, de 

10 de maio de 2006, que reestruturaram o quadro remuneratório dos 

autores, as eventuais diferenças remuneratórias existentes foram 

alcançadas pela prescrição quinquenal, na forma da Súmula 85 STJ. Logo, 

restou configurada a prescrição da pretensão autoral.

Com essas considerações, reconheço a prescrição da pretensão dos 

autores, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos no 

artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno os requerentes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes no importe de 10% sobre o valor da causa 

atualizado, nos termos do artigo 85, § 3º, I, c/c §4º, III, todos do Código de 

Processo Civil.

Entretanto, declaro suspensa as obrigações decorrentes da sucumbência 

enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Somente poderão 

ser executadas se dentro de 05 anos subsequentes ao trânsito em 

julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de 

existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão 

de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações 

(artigo 98, § 3º do código de Processo Civil e art. 12 da Lei n.º 1.060/50).

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, quarta-feira, 25 de janeiro de 2017.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 650082 Nr: 10305-09.2016.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LUIZ VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11470, 

EDUARDO A. SEGATO - OAB:13546

 Precatória n.º10305-09.2016 ( Id. 650082 )

 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo INTERROGATÓRIO, para o 

dia 24.02.2017, às 08h:45min.

Intime o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2017.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 650048 Nr: 10271-34.2016.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO CESAR NIEDERMEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO EUCLIDES BREGOLI - 

OAB:63760

 Precatória n.º10271-34.2017 ( Id. 650048 )

 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição de 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, para o dia 24.02.2017, às 08h:30min.

Intime a testemunha, requisitando-a ao seu superior hierárquico ( CPP, art. 

221, § 2º ).

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2017.
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 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 650083 Nr: 10306-91.2016.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HAMILTON LUIZ VALERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - OAB:11470, 

EDUARDO A. SEGATO - OAB:13546

 Precatória n.º10306-91.2016 ( Id. 650083 )

 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição de 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, para o dia 24.02.2017, às 08h:45min.

Intime as testemunhas, requisitando-as ao seu chefe de repartição ( CPP, 

art. 221, § 3º ).

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2017.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 650117 Nr: 10338-96.2016.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS PRADO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL M. GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945

 Precatória n.º10338-96.2016 ( Id. 650117 )

 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição de 

TESTEMUNHA DE DEFESA, para o dia 24.02.2017, às 09h:00min.

Intime a testemunha.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2017.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 650629 Nr: 294-81.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXSANDRO EMANOEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 Precatória n.º 294-81.2017.811.0064 ( Id. 650629 )

 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição de 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, para o dia 24.02.2017, às 14h:00min.

Intime a testemunha.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2017.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 650613 Nr: 278-30.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLTHER CARLOS NERES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO HENRIQUE 

TEODORO LAMPIER - OAB:

 Precatória n.º 278-30.2017.811.0064 ( Id. 650613 )

 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo INTERROGATÓRIO, para o 

dia 24.02.2017, às 14h:15min.

Intime o réu.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

Rondonópolis, 13 de janeiro de 2017.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 650636 Nr: 301-73.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS DE SOUZA JARDIM, E OUTROS(AS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUSIMAR PEREIRA - 

OAB:107767

 Precatória n.º 301-73.2017.811.0064 ( Id. 650636 )

 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição de 

TESTEMUNHA DE DEFESA, para o dia 24.02.2017, às 13h:45min.

Intime a testemunha.

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2017.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 650586 Nr: 251-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARCOS BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Menezes - 

OAB:13322/MT

 Precatória n.º 251-47.2017.811.0064 ( Id. 650586 )

 Vistos.

R. hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para inquirição de 

TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, para o dia 24.02.2017, às 14h:30min.

Intime a testemunha, requisitando-a ao seu superior hierárquico ( CPP, art. 

221, § 2º ).

Informe o juízo deprecante acerca dos dados da missiva, bem como 

acerca da data da assentada.

Dê ciência às partes.

Cumpra.

Rondonópolis, 19 de janeiro de 2017.

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 649622 Nr: 9884-19.2016.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS ROMEIRO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS CRISTIANO ALVES 

LOPES - OAB:15616-MT

 Precatória n.º 9884-19.2016.811.0064 ( Id. 649622 )

Vistos.

R. hoje.
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 Visando readequar a pauta de julgamento, redesigno audiência outrora 

aprazada para o dia 24.02.2017, às 15h:15min.

 Às demais providências.

 Cumpra.

 Rondonópolis, 23 de janeiro de 2017.

Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 644916 Nr: 5871-74.2016.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - 

OAB:OAB/MT 3402-B

 Precatória n.º 5871-74.2016.811.0064 ( Id. 644916 )

Vistos.

R. hoje.

 Visando readequar a pauta de julgamento, redesigno audiência outrora 

aprazada para o dia 24.02.2017, às 16h:15min.

 Às demais providências.

 Cumpra.

 Rondonópolis, 23 de janeiro de 2017.

Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 642832 Nr: 4207-08.2016.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPHI SHANGI DE SOUZA, ROBERT 

HERYCLES SABINO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VIERIA ROCHA - 

OAB:20982/O

 Precatória n.º 4207-08.2016.811.0064 ( Id. 642832 )

Vistos.

R. hoje.

 Visando readequar a pauta de julgamento, redesigno audiência outrora 

aprazada para o dia 24.02.2017, às 16h:15min.

 Às demais providências.

 Cumpra.

 Rondonópolis, 23 de janeiro de 2017.

Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 645331 Nr: 6214-70.2016.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN LUIZ DA ROCHA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE LUIZ ALENCAR 

VILAROUCO - OAB:19194

 Precatória n.º 6214-70.2016.811.0064 ( Id. 645331 )

Vistos.

R. hoje.

 Visando readequar a pauta de julgamento, redesigno audiência outrora 

aprazada para o dia 24.02.2017, às 16h:45min.

 Às demais providências.

 Cumpra.

 Rondonópolis, 23 de janeiro de 2017.

Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 609753 Nr: 7649-21.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIR BORGES DOS SANTOS, ALTAMIRO 

SEVERINO MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILENE DOS REIS MAIA - 

OAB:15994/MTR

 Ação Penal n.º7649-21.2012.811.0064 (Id.609753).

Vistos.

R. hoje.

Atento á tudo que no presente feito consta, é que designo audiência para 

o dia 15.02.2017 ás 15h:30min, justificando a longínqua data em razão da 

absoluta ausência de pauta em data anterior.

Ás demais providências de praxe.

Cumpra.

Rondonópolis 21 de Setembro de 2016

 Wladymir Perri – Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 619349 Nr: 3452-72.2002.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDINEI SANTO ALMEIDA (OU EDINEY ALMEIDA 

DE ANDRADE), ANDERSON DE ALCANTARA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELLO MARK DE 

FREITAS - OAB:15143, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/MT

 POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo parcialmente procedente a denúncia, 

para CONDENAR o réu EDINEY SANTOS ALMEIDA ou EDINEY ALMEIDA DE 

ANDRADE, devidamente qualificado, como incurso tão somente na 

infração do art. 307 do CP, todavia em decorrência da detração ( CP, art. 

42 ), JULGO EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL 

CUMPRIMENTO.Outrossim, ABSOLVO da imputação referente ao crime de 

coação no curso do processo ( CP, art. 344 ), e o faço este último com 

fulcro no art. 386, inc. IV do CPP.Quanto ao réu ANDERSON DE 

ALCANTÂRA DIAS, devidamente qualificado, CONDENO pela prática 

delituosa prevista no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. VI, ambos da lei 

11.343/06, à uma pena de 08 ( oito ) anos e 03 ( três ) meses de reclusão, 

em regime FECHADO, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, 

alínea “a” do CP, além da pena multa de 830 ( Oitocentos e Trinta ) 

dias-multas.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630928 Nr: 3073-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES BASSAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.992 MT

 Vistos, etc.

Atento às informações constantes dos autos, bem como às diretrizes do 

artigo 89 da Lei 9.099/95, vejo que o(a) acusado(a) preenche os 

requisitos objetivos e subjetivos exigidos para concessão da medida 

despenalizadora.

Assim, DESIGNO audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo, para o dia 12 de agosto de 2016, às 14:20 horas.

Intime-se o(a) acusado(a) para que compareça à audiência 

acompanhado(a) de advogado advertindo-o que, caso não possua 

condições de contratar advogado, será nomeado um defensor público ou 

dativo para patrocinar a sua defesa.

Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630928 Nr: 3073-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES BASSAGA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.992 MT

 O promotor de Justiça em exercício nesta vara propôs a suspensão 

condicional do processo nos termos do art. 89 da Lei 9.099/95, mediante o 

cumprimento das condições nele estabelecidas e outras caso impostas 

pelo Juiz, o que foi aceito pelo denunciado Lucas Rodrigues Bassaga 

após consulta ao defensor público que lhe assiste.

 Considerando que o denunciado não está respondendo a outro processo 

criminal e nem tem notícias nos autos de condenação criminal, ACOLHO a 

proposta ministerial considerando a concordância do réu e de seu 

defensor. Assim, SUSPENDO o andamento do processo pelo prazo de 02 

anos, assim como declaro interrompido o lapso prescricional, submetendo 

o acusado as condições expressas nos incisos do parágrafo 1° do art. 89 

da Lei 9.099/95, a saber:

A) Proibição de frequentar lugares onde se praticam crimes ou 

contravenções penais;

B) Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem informar 

a ausência nos autos, declinando o local onde estará;

C) Comparecer mensalmente ao cartório da 2ª vara criminal para informar 

seu endereço e atividade que estiver exercendo;

Fica ciente o acusado de que o descumprimento de quaisquer destas 

condições implicará na revogação da suspensão condicional, tendo o 

processo imediato prosseguimento.

Decorrido o prazo ora estabelecido sem revogação, volte os autos em 

conclusão para extinção da punibilidade e determinação de arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 632653 Nr: 4440-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARTINS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Eudes Gomes de 

Lima - OAB:5773

 AUTOS - N.º 632653Vistos, etc.Em face da existência de indícios 

satisfatórios da autoria e materialidade da prática do delito, que 

estratificam a existência de justa causa para a acusação — também 

conhecida como interesse de agir ou ‘fumus commissi delicti’ —, contidos 

no presente Inquérito Policial, e diante da tipicidade em tese, dos fatos 

narrados, RECEBO a denúncia nos seus termos.Expeça-se mandado de 

citação do acusado BRUNO MARTINS ROCHA para, querendo, apresente 

resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, fazendo-se constar que 

não apresentada a resposta no prazo legal, ou se o acusado não 

constituir defensor, será nomeado defensor para oferecê-la.Nos termos 

do item 7.5.1.4 da CNGC, localizado para fins de futuras intimações e na 

hipótese de ser colocado em liberdade no curso do processo.Caso haja 

proposta de suspensão condicional do processo, determino que conste no 

instrumento de citação do acusado a proposta de suspensão realizada 

pelo Ministério Público, a fim de que, ao apresentar a resposta (art. 

396-A), manifeste-se sobre a possibilidade de aceitação ou não dos 

termos oferecidos.Cumpra-se o item 7.16.1 da CNGC.Defiro os demais 

pedidos formulados pelo MP.Por fim, no que diz respeito aos fatos 

investigados em relação ao indiciado LÁZARO JHONATTAN FERNANDES 

DE SOUZA, não há como prosseguir a ação penal, pois no curso do 

processo, sobreveio a notícia da sua morte, comprovada pela certidão de 

óbito (fls. 90/91), tudo consoante prescreve o art. 62 do CPP. No caso, 

preceitua o art. 107, passará da pessoa do agente faltoso (inc. XLV, art. 

5º, da CF), ressalvada a obrigação civil de reparar o dano (art. 943, do 

CC/02).Em face do exp, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE pela morte 

com relação ao acusado LÁZARO JHONATTAN

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630928 Nr: 3073-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES BASSAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.992 MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de ação penal em que o representante do ministério público 

ofereceu proposta de suspensão condicional do processo, o que foi 

aceito pelo acusado, sendo determinada a suspensão do processo pelo 

prazo de dois anos.

É o breve relato. Decido.

Diante do não cumprimento integral das condições, determino a expedição 

de mandado de intimação para o acusado, incumbindo ao oficial de justiça 

indaga-lo a respeito do não cumprimento das condições que lhe foram 

impostas, devendo o denunciado apresentar justificativa plausível, o que 

deverá ser certificado pelo meirinho.

Caso o acusado apresente justificativa, dê-se vista dos autos ao 

ministério público para que se manifeste.

De outro norte, em caso de não apresentação de justificativa ou em caso 

de não localização do réu, voltem-me conclusos para revogação do 

benefício.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 632653 Nr: 4440-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARTINS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Eudes Gomes de 

Lima - OAB:5773

 Vistos, em correição.

Inicialmente, cumpra-se a decisão de fls. 92.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar 

acerca do pedido de fls. 93/94.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630928 Nr: 3073-77.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES BASSAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.992 MT

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em que foi denunciado LUCAS RODRIGUES 

BASSAGA, pela prática, em tese, ao disposto no artigo 180, caput, do 

Código Penal.

O Ilmo. representante do Ministério Público ofereceu proposta de 

suspensão condicional do processo, o que foi aceito pelo acusado, sendo 

determinada a suspensão do processo pelo prazo de dois anos (fls. 46).

À fl. 49, o Gestor Judiciário certificou que o réu não cumpriu com as 

condições impostas, já que foi preso em 29.08.2016 e solto em 10.11.2016 

pelo juízo da 1ª Vara Criminal.

Instado a se manifestar, o representante do ministério público pugnou pela 

revogação do benefício concedido, bem como pelo prosseguimento do 

feito (fl. 51).

É o breve relato. Decido.

Diante do não cumprimento integral das condições, determino a expedição 

de mandado de intimação para o acusado, incumbindo ao oficial de justiça 

indagá-lo a respeito do não cumprimento das condições que lhe foram 

impostas, devendo o denunciado apresentar justificativa plausível ao 

exposto na certidão de fls. 49, no que tange aos crimes pelos quais foi 

autuado no inquérito policial n° 6479-96.2016.811.0064/Código 645976, 

tramitando perante o juízo da 1ª Vara Criminal desta comarca, o que 

deverá ser certificado pelo meirinho.

De outro norte, em caso de não apresentação de justificativa ou em caso 

de não localização do réu, voltem-me conclusos para revogação do 

benefício.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 630928 Nr: 3073-77.2015.811.0064
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS RODRIGUES BASSAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12.992 MT

 Diante do exposto, REVOGO a suspensão condicional do processo em 

relação ao denunciado LUCAS RODRIGUES BASSAGA, determinando o 

prosseguimento do feito.Em face da existência de indícios satisfatórios da 

autoria e materialidade da prática do delito, que estratificam a existência de 

justa causa para a acusação — também conhecida como interesse de agir 

ou ‘fumus commissi delicti’ —, contidos no presente Inquérito Policial, e 

diante da tipicidade em tese, dos fatos narrados, RECEBO a denúncia nos 

seus termos.Expeça-se mandado de citação do(s) acusado(s) para, 

querendo, apresente(m) resposta à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, 

fazendo-se constar que não apresentada a resposta no prazo legal, ou se 

o acusado não constituir defensor, será nomeado defensor para 

oferecê-la.Nos termos do item 7.5.1.4 da CNGC, deverá constar no 

mandado de citação a obrigatoriedade de o oficial de justiça indagar ao 

acusado se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve 

nomear-lhe um defensor público ou dativo para patrocinar a sua defesa, e, 

neste caso, as razões pelas quais não tem a intenção de contratar 

defensor.Ademais, deverá o oficial de justiça indagar ao réu o seu 

endereço residencial e/ou comercial, onde poderá ser localizado para fins 

de futuras intimações e na hipótese de ser colocado em liberdade no 

curso do processo.Com fundamento no item 7.5.1, III, da CNGC, indefiro a 

pesquisa de processos criminais em andamento junto ao sítio do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, em nome do denunciado, pois o 

Ministério Público possui condições estruturais para tanto.Cumpra-se o 

item 7.16.1 da CNGC.Defiro os demais pedidos formulados pelo 

MP.Cumpra-se expedindo o necessário. Intimem-se. Notifique-se o 

Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 609444 Nr: 7336-60.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO ROBERTO DE SOUZA, THIAGO 

PADILHA DINIZ, MARCOS VINÍCIUS DE SOUZA SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

Trata-se de ação penal em que foram denunciados LEANDRO ROBERTO 

DE SOUZA, MARCOS VINICIUS DE SOUZA SCHIMIDT e TIAGO PADILHA 

DINIZ, pela prática, em tese, do disposto no art. 157, § 2º, inciso I, II e III, 

c/c art. 69, ambos do Código Penal (por duas vezes).

Recebimento da denúncia em 18.08.2016, ocasião em que foi decretada a 

prisão preventiva dos réus (fls. 93/95).

Citação do réu Leandro às fls. 112/113 e do réu Thiago às fls. 123/124.

Foi expedida carta precatória para o juízo da comarca de Campo 

Grande/MS com a finalidade de citação do réu Marcos Vinicius (fl. 118).

À fl. 127 o gestor judiciário certificou que o réu Leandro Roberto de Souza 

não apresentou resposta à acusação.

Resposta à acusação do réu Thiago Padilha Diniz às fls. 128/129.

É o breve relato. Decido.

Considerando que na ocasião da citação o acusado Leandro Roberto 

informou que pretendia constituir advogado (certidão de fl. 113) e até o 

presente momento permaneceu inerte, determino a intimação do mesmo 

para informar se irá constituir advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe 

defensor público para patrocinar a sua defesa e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem a intenção de contratar advogado.

Na hipótese do mesmo informar que não possui condições financeiras 

para contratar advogado , determino, desde já, a remessa dos autos a 

Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação.

Por fim, solicite-se informações acerca do cumprimento da carta 

precatória de fl. 118, expedida com a finalidade de citação do réu Marcos 

Vinicius.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 623507 Nr: 6344-31.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLAN SANTOS SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 37.Diante disso, julgo parcialmente procedente a denúncia para afastar a 

qualificadora do motivo torpe e/ou motivo fútil e, portanto, PRONUNCIAR 

Arlan Santos Santana, a fim de que seja submetido a julgamento pelo 

Tribunal do Júri, DECLARANDO-O como incurso nas sanções do art. 121, 

§ 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e art. 14 da Lei 

10.826/03.38.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648032 Nr: 8459-54.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA DA SILVA, JOSIMAR DA 

SILVA, WALISSON REIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:MT/ 9.556

 Vistos, etc.

Diante do que consta dos autos, não verifico, por ora, a demonstração de 

quaisquer das hipóteses previstas no artigo 397 do CPP, razão pela qual 

deixo de absolver sumariamente o(s) acusado(s).

Assim, com fundamento no artigo 399 do CPP, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 16 de fevereiro de 2.017, às 15:15 

horas.

Intimem-se o(s) acusado(s), seu(s) defensor(es), o Ministério Público e as 

testemunhas arroladas pelas partes e, se for o caso, do(s) querelante(s) 

e assistente(s) para que compareçam à audiência.

Se necessário, autorizo, desde já, a expedição de carta(s) precatória(s) 

com a finalidade do juízo deprecado interrogar o(s) réu(s) que esteja(m) 

preso(s) em unidade(s) prisional(is) aqui não situada(s) e inquirir a(s) 

testemunha(s) que resida(m) em outra(s) comarca(s), intimando-se a 

defesa da expedição da referida missiva em observância ao teor da 

Súmula 273 do STJ.

Requisite-se, se houver necessidade.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 632653 Nr: 4440-39.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARTINS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Eudes Gomes de 

Lima - OAB:5773

 Intimação Dr. Francisco Eudes Gomes de Lima OAB 5773 para no prazo 

legal apresentar resposta à acusação de Bruno Martins Rocha.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648032 Nr: 8459-54.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL FERREIRA DA SILVA, JOSIMAR DA 

SILVA, WALISSON REIS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - OAB:MT/ 9.556

 Intimação do Dr. Valdomiro de Lima Pereira Júnior, OAB/MT nº. 9.556, para 

audiência de instrução e julgamento designada para o dia 16 de fevereiro 

de 2017, às 15h15min, a ser realizada neste Juízo da 2ª Vara Criminal.
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 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 606106 Nr: 3917-32.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTEVAO ELIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 90 DIAS

 AUTOS Nº 3917-32.2012.811.0064

 ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RÉU(S): ESTEVAO ELIAS LOPES

INTIMANDO: Estevão Elias Lopes, Cpf: 38477840130 Filiação: Abbadio 

Lopes e Odete Tavares Lopes, data de nascimento: 08/05/1968, 

brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, casado(a), comerciante,

FINALIDADE: Intimação do réu acima mencionado da r. sentença que 

segue transcrita.

1. O Ministério Público de Mato Grosso ajuizou ação penal em face de 

Estevão Elias Lopes, qualificado nos autos, imputando-lhes as sanções 

previstas no art. 342, § 1° (segunda figura), do Código Penal, pela prática 

do fato delituoso narrado nos seguintes termos:

“Consta do presente procedimento que, no dia 01.02.2012, por volta das 

14h00min, na sala de audiências do Fórum Judicial desta Judicial desta 

Comarca de Rondonópolis/MT, o indiciado Estevão Elias Lopes, na 

qualidade de testemunha, fez afirmação falsa com a finalidade de obter 

prova em processo judicial criminal.

Apurou-se que o indiciado foi arrolado como testemunha de defesa no 

processo criminal n.º 1410-35.2011.811.0064 (Código 337606), em trâmite 

nesta 2ª Vara Criminal, movido pelo Ministério Público em face de Miguel 

Aparecido Lopes e, durante o seu depoimento judicial, após ser 

devidamente compromissado em dizer a verdade, declarou que, no dia e 

horário em que ocorreu o crime, estava com Miguel Aparecido Lopes em 

um motel desta cidade, onde também se faziam presentes duas mulheres 

casas, as quais se chamavam Patrícia e Monisa.

Contudo, após diligências realizadas pelo investigador de polícia Lucélio 

Santos Bolognez, não se obteve êxito na localização de nenhuma das 

referidas mulheres, assim como não se pôde determinar nem mesmo se, 

de fato, elas existem. De outro lado, as vítimas do crime de estupro 

apurado nos autos da ação penal n.º 1410-35.2011.811.0064 (Código 

337606) – Mayara Vieira Mattiuzo e Tamires dos Santos Nogueira –, em 

juízo, ratificaram o reconhecimento pessoal feito na delegacia de polícia, 

não deixando qualquer dúvida quanto à autoria do crime imputado à Miguel 

Aparecido Lopes, tanto que esse já foi, inclusive, condenado.

Constata-se, portanto, que no dia, hora e local acima indicados, o 

denunciado afirmou, em processo judicial de natureza criminal, que no dia 

06/03/2011, por volta das 06h00min., estava com Miguel Aparecido Lopes, 

servindo de álibi. Contudo, restou comprovado nos mencionados autos 

que, naquele dia e hora, Miguel estava em outro local praticando crimes. 

[...]”. (sic)

2. Denúncia recebida em 18.07.2012 (fl. 62); citação realizada às fl. 72, e 

resposta à acusação apresentada às fls. 80/92.

3. Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as 

testemunhas arroladas pelas partes, cujos teores foram gravados em 

mídia digital anexada aos autos (fls. 113 e 131).

 4. Foi decretada a revelia do acusado (fls. 119).

5. Nas alegações finais apresentadas sob a forma de memoriais (fls. 

132/136), o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

6. Já a defesa, em memoriais (fls. 140/151), pugnou pela absolvição do 

acusado por insuficiência de provas, já que a condenação de Miguel – 

pessoa para quem o réu funcionou como álibi – não influi em seu falso 

testemunho, bem como não ter o réu mencionado a data que se 

encontrava com Miguel, fato que pode significar ser a afirmação relativa a 

outra oportunidade.

7. É o relatório. Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

8. O crime previsto no artigo 342, § 1º, do CP, está delimitado nos 

seguintes termos:

Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade como 

testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial, 

ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.

§ 1o As penas aumentam-se de um sexto a um terço, se o crime é 

praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova 

destinada a produzir efeito em processo penal, ou em processo civil em 

que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. [...]

II.1 – DA MATERIALIDADE

9. A materialidade do delito está consubstanciada por meio das 

declarações prestadas perante a autoridade judicial na ação penal n. 

1410-35.2011.811.0064, código 337606, da 2ª vara criminal desta 

Comarca de Rondonópolis/MT.

II.2 – DA AUTORIA

10. Muito embora o réu tenha sido declarado revel, a autoria delitiva do 

acusado está demonstrada nos autos, pois existe um conjunto probatório 

suficientemente apto a demonstrar a prática do crime.

11. O acusado, ao servir como testemunha no processo crime n. 

1410-35.2011.811.0064, código 337606, da 2ª vara criminal desta 

Comarca de Rondonópolis/MT, afirmou que estava em um motel na 

companhia de Miguel no dia e hora do crime, sendo que nesta ocasião 

estavam acompanhados de duas mulheres casadas, chamadas Monisa e 

Patrícia.

12. Na ocasião o acusado relatou que na sexta-feira sua esposa viajou, 

motivo pelo qual, no sábado, foi com Miguel para o carnaval, 

permanecendo nas festividades até certo horário e depois se dirigiram 

para um ‘bar’, onde permaneceram até 03h ou 04h da manhã, quando 

então se dirigiram para um motel com duas mulheres (Monisa e Patrícia), 

onde ficaram até 08h ou 09h da manhã.

13. Nesta senda, importa consignar não haver embasamento para se dizer 

ter o acusado confundido datas e horas, pois afirmou com precisão ter 

saído com Miguel no sábado de carnaval e após passarem a noite com 

duas mulheres o levou para casa, isto já, por óbvio, no domingo.

14. Ora, existindo apenas um sábado de carnaval no ano, não há maneira 

de se afirmar ser a afirmação do acusado relativa a outro dia.

15. Ademais, também não há que se cogitar ter o acusado se confundido 

quanto ao ano em que esteve com o acusado, pois foi ouvido em juízo no 

ano subsequente ao do crime de estupro, inclusive no mês de fevereiro, 

mais precisamente após a festa do carnaval.

16. Assim, denota-se que o acusado afirma com toda certeza estar na 

presença e companhia de Miguel no dia e hora do crime de estupro, 

relatando com precisão data, horário e local.

17. Contudo, Miguel foi condenado pelo crime de estupro, pois foi 

reconhecido por ambas as vítimas Mayara e Tamires, as quais inclusive 

reconheceram o veículo utilizado por Miguel (uma YBR de cor azul), com o 

qual o mesmo foi preso em flagrante no dia seguinte aos fatos. Vejamos:

18. A vítima Mayara Vieira, em juízo, relatou que os fatos ocorreram por 

volta das 05h ou 06h da madrugada, após sair da festa do carnaval, e que 

não tem dúvida de ser o réu o autor do crime, pois conseguiu ver o 

acusado com viseira e sem viseira, porque reparava bastante nele, 

destacando que também reconheceu o veículo com ele apreendido como 

sendo o utilizado na perpetração do delito.

19. No mesmo sentido foram as alegações judiciais da vítima Tamires dos 

Santos, que também afirmou reconhecer Miguel como o autor do delito e a 

motocicleta apreendida com ele como sendo a utilizada no crime.

20. Junte-se a isto o fato do acusado ter sido preso em flagrante delito no 

dia seguinte ao crime cometido contra as vítimas Mayara e Tamires, com a 

motocicleta utilizada e em atitude similar, pois realizou a abordagem de 

duas mulheres que estavam de motocicleta.

21. Não bastasse, as mulheres com as quais o acusado e Miguel 

supostamente estavam não foram localizadas para serem ouvidas.

22. Outrossim, muito embora não se refute a possível existência de tais 

mulheres, o fato é que as mesmas não foram ouvidas para corroborar ou 

refutar a versão apresentada pelo réu. Certo que, a prova incumbe a 

quem a alega, e se o réu afirma ter estado com tais pessoas, deveria ao 

menos tê-las arrolado como testemunhas, mas assim não procedeu.

23. Desta forma, induvidosa a autoria de Miguel no delito de estupro e, por 

consequência, ter o acusado faltado com a verdade em seu testemunho 

em processo judicial, já que a fim de servir como álibi afirmou estar na 

companhia de Miguel no dia e hora do crime.

24. Portanto, tendo o réu afirmado estar na companhia de Miguel no dia e 

hora do crime de estupro e tendo Miguel sido condenado por tal delito, uma 
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vez que foi reconhecido pelas vítimas, tem-se por constituídos elementos 

probatórios suficientemente aptos a evidenciar a autoria delitiva e, 

consequentemente, impor condenação.

III – DISPOSITIVO

25. Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Estevão Elias Lopes como incurso nas sanções previstas no art. 342, §1º, 

do Código Penal.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

 26. Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, levando-se 

em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a 

individualizá-la nos seguintes termos.

27. Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal:

 a) Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, 

refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura 

analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta 

Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, 

verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, 

não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos 

consumadores do delito são normais à espécie.

b) Antecedentes: não havendo informações acerca de condenação 

anterior ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c) Conduta social: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da 

atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à 

comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida 

familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes 

criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” 

(STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra 

Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado 

em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos 

a serem valorados negativamente.

d) Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o 

prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o 

sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo 

em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser 

desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e 

consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e 

deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso 

da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, 

Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do 

TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso 

dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam 

realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e) Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, 

assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo 

penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira 

etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da 

fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, 

Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, 

DJe 28/11/2011). Nesse cenário, há que reconhecer que a motivação é 

elementar do tipo.

f) Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de revelador nos 

autos.

g) Consequências do crime: ressalvado o resultado naturalístico da 

conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da 

lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há 

nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h) Comportamento da vítima: dificilmente a vítima contribui para a conduta 

delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá ser ponderada para 

amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a simples referência à 

conduta da vítima não ter influenciado no delito não basta para majorar a 

reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta 

Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste particular, não 

verifico nenhum elemento a ser valorado negativamente.

28. Critério de fixação da pena-base: tendo em vista que nenhuma 

circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a pena-base no 

mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão.

29. Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a 

serem consideradas nos autos.

30. Na terceira fase, não há causa de diminuição de pena aplicáveis a 

espécie.

31. Ainda terceira fase, considerando que o falso foi cometido com o fim 

de produzir prova em processo penal, aumento a pena em 1/6 (04 meses), 

resultando numa pena final de 02 anos e 04 meses de reclusão.

32. Ademais, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos 

autos acerca das condições econômicas do réu e, em atenção ao art. 49 

do Código Penal, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário 

de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos.

IV.1 – DA PENA DEFINITIVA

33. Assim, fixo a pena final em 02 anos e 04 meses de reclusão e 10 

dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência 

de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

 34. Regime de pena: tratando-se de réu tecnicamente primário, nos 

termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente 

aberto para o cumprimento da reprimenda.

35. Substituição da pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 

2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores 

da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo 

pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a 

pena privativa de liberdade por: uma restritiva de direitos e multa na serem 

fixadas pelo juízo da vara de execução penal.

36. Da prisão preventiva: no que se refere ao disposto no art. 387, § 1º do 

CPP, tendo em vista que o acusado encontra-se solto, em caso de 

recurso, concedo o direito de recorrer em liberdade.

37. Detração penal: tendo em vista que o acusado foi solto no presente 

processo, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do CPP, já que 

sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual fase 

processual.

38. Indenização às vítimas: tratando-se de crime de perigo abstrato, cuja 

vítima é a própria coletividade, deixo de fixar valor mínimo previsto no art. 

387, IV do CPP.

39. Proceda-se com as comunicações conforme dispõem os itens 7.16.1 e 

seguintes da CNGCGJ/MT.

40. Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.

41. Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino:

a. lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);

b. comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88;

c. comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal;

d. intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa;

e. expeça(m)-se guia(s) de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; e

f. por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

42. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagado ao(s) 

condenado(s) se deseja(m) recorrer, o que será feito mediante termo, a 

teor dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT. Publique-se, registre-se e 

intimem-se. Cumpra-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. 

Eu, Karla Janaina Ribeiro Vedoveto- Técnica Judiciária, digitei.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 634990 Nr: 6204-60.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIEL MIRANDA ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 126/127, ante a 

certificação de sua tempestividade (fls. 128), em seus legais efeitos.
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Formalizado o recurso, já com as razões (fls. 129/133) e contrarrazões 

(fls. 134/143), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 645354 Nr: 6237-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ EZEQUIEL SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.

 Recebo o recurso de apelação interposto às fls. 95/96, ante a 

certificação de sua tempestividade (fls. 97), em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso, já com as razões (fls. 98/100) e contrarrazões 

(fls. 101/105), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 613081 Nr: 3606-07.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GONZALES SANTOS, 

ALESSANDRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielli Moraes de Oliveira - 

OAB:9367 OAB/MT, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - OAB:13.965

 INTIMAÇÃO dos advogados dos réus, Drª Danielli Moraes de Oliveira 

OAB: 9.367 e Drº Max Paulo de Souza e Silva OAB: 13965, quanto a 

expedição de carta precatória para a comarca de Várzea Grande/MT, com 

a finalidade de inquirir a testemunha Jose Ambrosio Ramos, arrolada pela 

defesa, cuja audiência foi designada para o dia 23/03/2017, às 15h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 634922 Nr: 6138-80.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ALVES DA SILVA, PAULO HENRIQUE 

DOS ANJOS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos, etc.Da análise do processo, não vislumbro a presença dos 

requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar do acusado Paulo 

Henrique dos Anjos Pereira, pois depois de analisados os elementos 

produzidos nos autos e, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, constatou-se que o acusado não possui 

condenação criminal e, apesar de possuir registros criminais, sendo uma 

ação penal em tramite perante a vara os atos do processo (art. 319, VIII); 

3)Não mudar de residência ou se ausentar da Comarca, por mais de 15 

(quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); e4) Não 

frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, CPP). Na 

ocasião do cumprimento da ordem de soltura, o autuado deverá ser 

advertido pelo Oficial de Justiça, que a inobservância de quaisquer das 

medidas cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício 

com a consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte 

do CPP).Expeça-se alvará de soltura para o acusado PAULO HENRIQUE 

DOS ANJOS PEREIRA, se por outro motivo não deva permanecer 

preso.Expeça-se o necessário. Lavre-se termo de compromisso e 

cumpra-se com urgência.Homologo a desistência da inquirição da vítima 

Barbara, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.Expeça-se carta 

precatória ao juízo da comarca de Alto Garças/MT com a finalidade de 

inquirir a vítima Itallo, podendo o mesmo ser localizado no endereço 

declinado às fl. 103.Diante da inquirição da vítima Janaine, bem como 

realizado os interrogatórios dos réus e, após o retorno da missiva a ser 

expedida ao juízo da comarca de Alto Garças/MT a fim de inquirir a vítima 

Itallo devidamente cumprida, desde já declaro encerrada a instrução 

processual e determino a intimação das partes para que no prazo legal e 

sucessivo de 05 dias apresentem seus memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 639726 Nr: 1325-73.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN RODRIGUES CARDOSO, ALIF 

BALBINO MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adeir Alexsander Froder - 

OAB:9699 MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Vistos, etc.

 Recebo os recursos de apelação interpostos pelas defesas dos 

acusados Jhonatan Rodrigues Cardoso e Alif Balbino Matos às fls. 

201/203 e 206/216, ante a certificação de suas tempestividades à fl. 197, 

em seus legais efeitos.

Formalizado os recursos, já com as razões (fls. 206/216) e (201/203), e 

contrarrazões (fls. 219/225), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638831 Nr: 595-62.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIO BISPO DA SILVA SANTOS, 

EVERTHON ROCHA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, DIEGO ÁTILA LOPES SANTOS - OAB:21614/O

 Vistos, etc.

 Recebo o recurso de apelação interposto pela defesa do acusado 

Everthon Rocha de Oliveira às fls. 240/243, ante a certificação de sua 

tempestividade à fl. 235, em seus legais efeitos.

Formalizado o recurso, já com as razões (fls. 240/243) e contrarrazões 

(fls. 246/249), encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 648965 Nr: 9272-81.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEVERTON PEIXOTO DA SILVA, RENAN DE 

SOUZA LEANDRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 31.Por todo o exposto, reconheço o concurso formal de crimes e, em 

consequência, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR Renan de 

Souza Leandro e em 12/11/2013, DJe 28/11/2013)HABEAS CORPUS. 

ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. 

PRESENÇA DE NEGATIVA. PECULIARIDADES OBTIDAS DA CONDUTA DO 

AGENTE. EXASPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 

CONCRETOS. 7. REPRIMENDA FINAL EM PATAMAR INFERIOR A OITO 

ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME 

SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. 8. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 

ORDEM CONCEDIDA DE trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos 

fatos.III.2.1 – DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – DA PENA 

DEFINITIVA59.o direito de recorrer de juros de mora de 1% ao mês desde 

a citação.66.Em tempo, quanto à vítima Odete, considerando que os bens 

subtraídos foram devidamente devolvidos e não havendo nenhuma outra 

lesão a ser considerada, deixo de fixar reparação dos danos materiais 

sofridos pela vítima.67.Proceda-se com as comunicações conforme 

dispõem os itens 7.16.1 e seguintes da CNGCGJ/MT.68.Expeçam-se 
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alvarás de soltura, colocando os condenados em liberdade, se por outro 

motivo ou decisão não devam permanecer presos.69.Deixo de 

condená-los ao pagamento de custas e despesas processuais por não 

haver nos autos nenhum elemento que possa concluir pela sua 

capacidade econômica favorável.70.Transitada em julgado esta sentença 

condenatória, determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.71.Sentença preferida em audiência. Saem os presentes intimados. 

72.Homologo a desistência do prazo recursal.Publique-se, registre-se e 

intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 647944 Nr: 8389-37.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS PEPÊ SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 18.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR 

Luiz Carlos Pepê Souza como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, do 

Código Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA 19.Em observância ao disposto 

no art. 68 do Código Penal e, levando-se em consideração o critério 

trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes 

termos.20.Primeira fase: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código 

Penal: a)Culpabilidade: a “culpabilidade, entendida como circunstância 

judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da 

estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson 

Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse 

cenário, , que ele possui uma condenação criminal proferida na ação penal 

nº. 04/2006, encartada aos autos da execução penal/cód. . da 

pena.28.Regime a ser considerada, deixo de fixar reparação dos danos 

materiais sofridos pela vítima.34.Proceda-se com as comunicações 

con fo rme  d i spõem os  i t ens  7 . 1 6 . 1  e  s e g u i n t e s  d a 

CNGCGJ/MT.35.Expeça-se alvará de soltura, colocando o condenado em 

liberdade, se por outro motivo ou decisão não deva permanecer 

preso.36.Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas e despesas 

processuais por não haver nos autos nenhum elemento que possa 

concluir pela sua capacidade econômica favorável.37.Transitada em 

julgado esta sentença condenatória, determino:a)lance(m)-se o nome 

do(s) réu(s) no rol do(s) culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins 

do art. 15, III da CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação 

estadual e federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.38.Sentença proferida em audiência. Saem os presentes 

intimados.39.Homologo a desistência do prazo recursal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 641317 Nr: 2794-57.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan Vieira Rocha - 

OAB:20982 OAB/MT

 Vistos, etc.

Homologo a desistência da inquirição das testemunhas Ademar, Ary e Edi, 

para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Diante da inquirição da vítima Célia, das testemunhas Claudinei, Camila, 

João e Iurg bem como realizado o interrogatório do réu, declaro encerrada 

a instrução processual e determino a intimação das partes para que no 

prazo legal e sucessivo de 05 dias apresentem seus memoriais finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 318564 Nr: 3409-28.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE PEREIRA DA SILVA, VILMAR 

APARECIDO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 35.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e CONDENO 

Simone Pereira da Silva como incursa nas sanções previstas no art. 157, 

§ 2º, incisos I e II do Código Penal.III.1 – DOSIMETRIA DA PENA36.[...]III.2 – 

PENA DEFINITIVA45.Assim, fixo a pena final do réu em 06 anos e 04 

meses de reclusão e 12 dias-multa, as quais torno definitivas nesse 

patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou 

diminuição da pena.46.Regime de pena: levando-se em consideração o 

quantum de pena aplicado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código 

Penal, fixo o regime inicialmente semiaberto para o cumprimento da 

reprimenda.47.Substituição da pena: incabível a substituição em razão do 

quantum aplicado.[...]

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 613081 Nr: 3606-07.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERTON GONZALES SANTOS, 

ALESSANDRO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielli Moraes de Oliveira - 

OAB:9367 OAB/MT, MAX PAULO DE SOUZA E SILVA - OAB:13.965

 INTIMAÇÃO dos advogados dos réus, Drª Danielli Moraes de Oliveira 

OAB: 9.367 e Drº Max Paulo de Souza e Silva OAB: 13965, quanto a 

expedição de carta precatória para a comarca de São José do Rio 

Preto/SP, com a finalidade de inquirir a testemunha Felipe Lindoso Jardim.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 638018 Nr: 8781-11.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS DE FREITAS SILVA, RODRIGO COSTA 

DE ALMEIDA, LEONARDO PATRICK VILAR BARRETO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALENCAR LIBANO DE PAULA - 

OAB:16.175/MT, ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - OAB:12452/MT, 

Onório Gonçalves da Silva Júnior - OAB:12.992-MT

 Vistos, etc.

 Recebo os recursos de apelação interposto pela defesa do acusado 

Rodrigo Costa Almeida e pelo Ministério Público às fls. 379/406 e 425/431, 

ante a certificação de suas tempestividades às fls. 375 e 424, em seus 

legais efeitos.

Formalizado os recursos, já com as razões (fls. 379/406) e 425/431 e 

contrarrazões (fls. 435/441) e 408/420, encaminhem-se os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para apreciação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 624150 Nr: 6803-33.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025

 Vistos.

Primeiramente, em consulta realizada junto ao Sistema Apolo, verifico que 
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certidões de comparecimentos do recuperando, no entanto, não consta 

assinatura do recuperando no controle de comparecimento de fl. 04.

Dessa forma, determino ao Senhor Gestor Judicial que certifique nos 

autos, acerca dos comparecimentos mensais em Juízo, pelo recuperando, 

expedindo-se o necessário, visto que o presente PEP tramitou perante o 

Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Ponta Porã/MS.

Ademais, no que tange o pedido ministerial acerca de audiência de 

justificação, nos termo do art. 118, §2º, da LEP, designo o dia 15/02/2017, 

às 14h00min, para realizar a audiência de justificação.

Intime-se o recuperando.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

Cumpra-se.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 619395 Nr: 2477-30.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS DA COSTA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:16.686-O/MT

 Processo nº 2477-30.2014.811.0064

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 68.

Com efeito, proceda-se à realização de nova diligência visando a citação 

do denunciado em razão de sua aparente ausência momentânea.

Outrossim, em havendo necessidade, o Sr. Meirinho deverá proceder a 

citação do réu nos termos do disposto no art. 362, do Código de Processo 

Penal.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Tatyana Lopes de Araújo Borges

 Juíza de Direito em Substituição Legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 642523 Nr: 3918-75.2016.811.0064

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDREA BATISTA - 

OAB:18.808 MT

 Vistos etc.

Trata-se de expediente encaminhado pela autoridade policial a este Juízo, 

diante da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos 

termos da Lei nº. 11.340/06.

Conforme certidão de fls. 34, afirmou a vítima que não mais necessita da 

permanência das Medidas Protetivas a seu favor.

O Ministério Público apresentou petitório opinando pela extinção da 

presente medida nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, 

por entender que inexiste interesse de agir da vítima para dar continuidade 

aos autos.

Os autos vieram conclusos.

 É o que merece registro.

Assim, diante do acima exposto e, em consonância com o parecer do 

Ministério Público Estadual, JULGO EXTINTA a presente medida protetiva e 

DETERMINO o seu ARQUIVAMENTO o fazendo com fulcro no que 

determina o Art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal e uma vez procedendo com as comunicações 

de estilo, arquive o feito mediante as formalidades legais.

Intime-se a vítima, ainda que por edital, para que tenha ciência de que a 

qualquer momento, poderá requerer novamente medidas protetivas a seu 

favor, havendo novos motivos que ensejam a aplicação das medidas.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

 Rondonópolis, 17 de Janeiro de 2017.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 625468 Nr: 7708-38.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO ALBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WISTON CRISTALDO GOMES 

CHAVES - OAB:22.656-O-MT

 Vistos etc. Mais especificamente para o presente caso:Ementa: HABEAS 

CORPUS. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DA LEI Nº 

3.866/41. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA ÀS 

CONTRAVENÇÕES PENAIS. 1. INCIDÊNCIA DA LEI SOBRE VIOLÊNCIA 

DOMÉSTICA. A incidência da Lei sobre violência doméstica (Lei nº 

11.340/06) tem como pressuposto motivação de gênero ou situação de 

vulnerabilidade ou hipossuficiência que caracterize situação de relação 

íntima que possa causar violência doméstica ou familiar, isto é, opressão 

contra a mulher. Tratando-se de suposta contravenção de vias de fato 

cometida pela tia contra sobrinha, motivada por desavenças mantidas pela 

acusada com a mãe da vítima, que residem em casas diferentes, ainda 

que no mesmo terreno, sem que estivesse a vítima sob relação de 

subordinação com a acusada, e sim morando com a mãe, inexiste 

qualquer motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade da vítima em 

relação à acusada, de modo que resulta inaplicável a denominada Lei 

Maria da Penha. 2. Por conseguinte, desaparecida a aplicação da Lei Maria 

da Penha, devem ser os autos encaminhados ao Juizado Especial Criminal, 

tendo em vista que se trata de contravenção penal, cuja pena máxima é de 

3 meses de prisão simples. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. POR 

MAIORIA. (Habeas Corpus Nº 70030857825, Terceira Câmara Criminal, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Odone Sanguiné, Julgado em 

08/10/2009). Assim, no caso vertente, sem maiores delongas, é de rigor o 

acolhimento da quota ministerial pelo indeferimento das medidas protetivas, 

por seus próprios fundamentos. Consequentemente, determino o 

desencarte das fls. de nº 88 a 95.Portanto, demais intentos, deverão ser 

arguidos pela requerente, Maria Andréia Ferreira em processo e via 

autônoma, se for o caso.Após, dê-se vistas dos autos ao Ministério 

Público.Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com URGÊNCIA. Às 

providências.

Comarca de Sinop

Diretoria do Forúm

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 283442 Nr: 17955-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINE DANIELLE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON FUGIHARA - 

OAB:17860 /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, embora a conduta da Servidora Karine Danielle Rodrigues tenha 

extrapolado as suas atribuições funcionais, não remonta de maior 

gravidade e, tendo em vista a advertência verbal já aplicada pelo 

Magistrado a qual está subordinada, colha-se seu ciente em comunicação 

de orientação, nos termos do artigo 6º, § 2º, do Provimento n.º 

005/2008-CM, a não proceder a orientações excessivamente 

potencializadas (que excedam as suas atribuições), mantendo, porém, 

seu atendimento aos jurisdicionados de forma adequada, célere, urbana e 

cordial.Cumpridas das determinações acima, determino o imediato o 

ARQUIVAMENTO destes autos, com as baixas e anotações de 

vezo.Cientifique-se a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato 

Grosso.Intime-se a Servidora e comunique-se o advogado Jeferson 

Fugihara.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Sinop, 19 de dezembro 

de 2016.Débora Roberta Pain CaldasJuíza de Direito e Diretora do Foro da 
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Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002345-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON PASCHOALOTTO OAB - 0008530-S/MT (ADVOGADO)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EMANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 30,00 (trinta reais) 

referente à diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado de Citação, Busca e Apreensão, devendo a 

referida importância ser depositada na Conta Corrente nº. 111.318-6, do 

BANCO DO BRASIL S/A, Agência 4270-6, em nome de FÓRUM SINOP 

DILIGÊNCIAS- CNPJ: 00.179.036/0001-84.

Intimação Classe: CNJ-181 1ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1002345-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - 192649-/SP (ADVOGADO)

NELSON PASCHOALOTTO OAB - 0008530-S/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS EMANOEL DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 30,00 (trinta reais) 

referente à diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado de Citação, Busca e Apreensão, devendo a 

referida importância ser depositada na Conta Corrente nº. 111.318-6, do 

BANCO DO BRASIL S/A, Agência 4270-6, em nome de FÓRUM SINOP 

DILIGÊNCIAS- CNPJ: 00.179.036/0001-84.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205725 Nr: 7549-48.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

GUARAPARI LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR AGOSTINI, ELISABETE DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que em cumprimento ao despacho de fl(s). 41 designo o 

dia 10/04/2017, às 15 horas para a realização do leilão em primeira 

licitação e o dia 24/04/2017, às 15 horas em segunda licitação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 125206 Nr: 4419-89.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON MARTINS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALTEMIR OTTONI, BEATRIZ LAUXEN 

OTTONI, RENEU JACOB LERNER, BERNADETE LERNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO LUIZ BIONDO - 

OAB:MT-11.973, RAFAEL ESTEVES STELLATO - OAB:10825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR, PEDRO FERREIRA MENDES - OAB:MT-3.167-A

 MALOTE DIGITAL - DECISÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 

1000303-24.2017.8.11.0000

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 257394 Nr: 2165-36.2016.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIRSEU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT 208.53-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 207.32-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LIRANE BORTOLANZA GAIÃO 

- OAB:MT/13.753, LUIS CARLOS BERNARDINO TEIXEIRA - 

OAB:14.077.A

 As questões de mérito, relacionadas a eventuais perdas e danos em 

decorrência da apreensão do veículo serão decididas ao final, na 

sentença, sobretudo considerando que o próprio réu, em 28.9.2016 (fls. 

100/101), manifestou desinteresse na restituição do veículo apreendido.

Por ora, com fundamento no artigo 3º, § 9º, "in fine", do DL 911/69, defiro 

o pedido formulado pela autora em 22.11.2016 (f. 117) e determino a baixa 

da restrição judicial inserida pelo Sistema "Renajud" em 27.4.2016 (f. 20) e, 

com fundamento nos artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, V, do CPC, designo 

audiência de tentativa de conciliação para 08.8.2016 (terça-feira), às 

13:00 horas, devendo as partes comparecerem pessoalmente ou mediante 

prepostos com poderes para transigir.

A audiência será realizada no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48), por 

conciliadores/mediadores credenciados, de acordo com a Resolução nº 

125/2010-CNJ e normatização da Diretoria do Foro local.

Em observância ao artigo 169, "caput", do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, "b" e § 

2º e anexo único, do Provimento nº 09/2016-CM, fixo os honorários do 

conciliador/mediador em R$ 80,00 (oitenta reais), por hora de trabalho, 

cabendo à autora, em 05 (cinco) dias, antecipar a despesa, mediante 

depósito em conta judicial vinculada ao processo, mercê do artigo 82, § 1º, 

do CPC.

Caso a sessão de conciliação exceda o período de 01 (uma) hora de 

duração, caberá à autora, em 05 (cinco) dias, complementar os honorários 

do mediador, proporcionalmente ao tempo excedido, salvo se houver 

acordo, hipótese em que os honorários serão rateados entre as partes.

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 168312 Nr: 3322-83.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA, JOSÉ OSVALDO LEITE 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PESSINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6745/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FORNES 

MATEUCCI - OAB:88084/SP, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A, 

RENATA PAULI LEITÃO - OAB:OAB/MT 10.476

 Código nº 168312

Trata-se de cumprimento de sentença originado da Ação de Cobrança de 

honorários advocatícios, em que buscam os exequentes seja deferida a 

adjudicação dos bens penhorados nos autos (fls. 513/517), conforme 

requerido às fls. 1.838/1.847.

 A decisão de fls. 1.852/1.853 determinou que os autos aguardassem a 

publicação do V. acórdão prolatado nos Embargos Infringentes propostos 

pelos exequentes, em face da decisão de parcial procedência da Ação 
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Rescisória, interposta pelo executado.

 Às fls. 1.855/1.859, os exequentes promoveram a juntada do V. acórdão 

proferido nos autos do Recurso de Embargos Infringentes (Protocolo nº 

67894/2015), a qual julgou improcedente a Ação Rescisória (Protocolo nº 

125583/2012). Na mesma oportunidade, ratificou o pedido de adjudicação 

dos bens penhorados, nos termos do artigo 876, do CPC, bem como sejam 

arbitrado honorários advocatícios, na forma do artigo 523 do CPC.

Às fls. 2.069 o executado alega que interpôs Embargos de Declaração 

quanto à decisão, o qual foi recebido, sendo determinada a suspensão da 

eficácia do acórdão embargado, conforme se vê do documento de fls. 

2.071, cuja decisão foi prolatada em 29/07/2016.

DECIDO.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verifico que os Embargos de Declaração interpostos quanto à decisão dos 

Embargos Infringentes da Ação Rescisória foram providos, para o fim de 

afastar a conclusão do julgamento dos embargos infringentes nº 

67894/2015, para colher os votos dos desembargadores Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, Dirceu dos Santos e Marilsen Addário.

Destarte, determino que os autos permaneçam sobrestados, no aguardo 

do julgamento dos Embargos Infringentes da Ação Rescisória.

 Intime-se.

Sinop/MT, 01/02/2017.

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 152288 Nr: 491-96.2011.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO FANTINATTI BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, conforme autorizado pelo Provimento 56/07 – CGJMT, 

encaminho estes autos ao setor de expedição de matéria para imprensa a 

fim de intimar o advogado da parte autora para, no prazo legal 

manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça (fls 142/143), bem 

como promover os atos de diligência que lhe competem.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 204908 Nr: 6933-73.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PESSINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4.722 - A

 Código nº 204908

Cuida-se de Ação de Arbitramento de Honorários, em fase de 

cumprimento de sentença, em que às fls. 1.958/1.970 Manoel Dresch 

requer sua habilitação no feito, na condição de cessionário do exequente, 

na totalidade do crédito executado.

DECIDO.

Proceda-se à vinculação do deposito de fls. 1.956 aos autos.

Intimem-se as partes a se manifestarem sobre a petição e documentos de 

fls. 1.958/1.970, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Sinop/MT, 01/02/2017.

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

Juíza de Direito em substituição legal

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 168312 Nr: 3322-83.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA, JOSÉ OSVALDO LEITE 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR PESSINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - 

OAB:6745/MT, LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A, 

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FORNES 

MATEUCCI - OAB:88084/SP, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4722-A, 

RENATA PAULI LEITÃO - OAB:OAB/MT 10.476

 Código nº 168312

Trata-se de cumprimento de sentença originado da Ação de Cobrança de 

honorários advocatícios, em que buscam os exequentes seja deferida a 

adjudicação dos bens penhorados nos autos (fls. 513/517), conforme 

requerido às fls. 1.838/1.847.

 A decisão de fls. 1.852/1.853 determinou que os autos aguardassem a 

publicação do V. acórdão prolatado nos Embargos Infringentes propostos 

pelos exequentes, em face da decisão de parcial procedência da Ação 

Rescisória, interposta pelo executado.

 Às fls. 1.855/1.859, os exequentes promoveram a juntada do V. acórdão 

proferido nos autos do Recurso de Embargos Infringentes (Protocolo nº 

67894/2015), a qual julgou improcedente a Ação Rescisória (Protocolo nº 

125583/2012). Na mesma oportunidade, ratificou o pedido de adjudicação 

dos bens penhorados, nos termos do artigo 876, do CPC, bem como sejam 

arbitrado honorários advocatícios, na forma do artigo 523 do CPC.

Às fls. 2.069 o executado alega que interpôs Embargos de Declaração 

quanto à decisão, o qual foi recebido, sendo determinada a suspensão da 

eficácia do acórdão embargado, conforme se vê do documento de fls. 

2.071, cuja decisão foi prolatada em 29/07/2016.

DECIDO.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

verifico que os Embargos de Declaração interpostos quanto à decisão dos 

Embargos Infringentes da Ação Rescisória foram providos, para o fim de 

afastar a conclusão do julgamento dos embargos infringentes nº 

67894/2015, para colher os votos dos desembargadores Maria Helena 

Gargaglione Póvoas, Dirceu dos Santos e Marilsen Addário.

Destarte, determino que os autos permaneçam sobrestados, no aguardo 

do julgamento dos Embargos Infringentes da Ação Rescisória.

 Intime-se.

Sinop/MT, 01/02/2017.

 GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 Juíza de Direito em substituição legal

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162451 Nr: 10221-34.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLMES ROSSO D´AGOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 10221-34.2011

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 30.661,11 (trinta mil seiscentos e sessenta e um reais e onze 

centavos), fls. 55/57.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.
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Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 186920 Nr: 8129-15.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMIER E PALMIER CIA LTDA. ME, MARIA 

TEREZA PALMIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8129-15.2013

VISTOS, ETC...

 O exequente por meio da petição de fls. 79, requereu nova tentativa de 

citação, nada obstante o executado já tenha sido citado conforme certidão 

de fls. 52.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 138.183,34 (cento e trinta e oito mil e 

cento e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), fl. 66.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 183132 Nr: 4134-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14712/MT, PAULA GOMES ARAUJO - OAB:16654/MT, RICARDO 

S. SPINELLI - OAB:15204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4134-91.2013

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 9.868,71 (nove mil oitocentos e sessenta 

e oito reais e setenta e um centavos), fls. 64/65.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Independentemente da segurança do juízo, intimem-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 5496 Nr: 682-64.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO CELSO TESCHIMA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDOMIR JOSE CARRADORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO SEGURA - 

OAB:MT/4722-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 682-64.1999

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 103.797,38 (cento e três mil setecentos e 

noventa e sete reais e trinta e oito centavos), fl. 106/107.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179749 Nr: 537-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI HAMERSKI VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 537-17.2013
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VISTOS, ETC...

 Considerando que a devedora foi devidamente intimada, conforme 

certificado às fls. 31, e ainda assim quedou-se inerte, com fundamento no 

art. 523, § 1º, condeno-o à multa de 10% e fixo honorários advocatícios 

em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 13.239,95 (treze mil duzentos e trinta e 

nove reais e noventa e cinco centavos), fls. 29.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se a executada para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169829 Nr: 4879-08.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CROMOWIDEA LTDA-ME, MARCIO LUIZ 

KINZKOWSKI, MARIA MARCIA PALHÃO KINZKOWSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4879-08.2012

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 65.963,55 (sessenta e cinco mil novecentos e sessenta e três 

reais e cinquenta e cinco centavos), fls. 60/64.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103344 Nr: 10347-89.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALANA RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA, 

RUBENS CARPEZANI, GEORGINA MACHADO CARPEZANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Processo nº 632/2008

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 20.699,37 (vinte mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta 

e sete centavos), fls. 160/166.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160582 Nr: 7995-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, MARCIO 

ASSAKAWA, LUCIANE DE ALMEIDA MANSO ASSAKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 Processo nº 7995-56.2011

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 158.718,04 (cento e cinquenta e oito mil, 

setecentos e dezoito reais e quatro centavos), fls. 108/115.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 
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depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 11977 Nr: 422-89.1996.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANZA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ OSVALDO L. PEREIRA - 

OAB:3418-A, CLÁUDIO ALVES PEREIRA - OAB:3.277-B/MT

 Processo nº 403/1997

VISTOS, ETC...

 Considerando que o devedor foi devidamente intimado, conforme 

certificado às fls. 150 e 178, e ainda assim quedou-se inerte, com 

fundamento no art. 523, § 1º, condeno-o à multa de 10% e fixo honorários 

advocatícios em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 1.053.891,53 (um milhão cinquenta e três 

mil oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos), fls. 

181/184.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 118877 Nr: 11181-58.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COLCHÕES SARAIVA LTDA - 

DORMICENTER, LENIR SARAIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Processo nº 541/2009

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 25.666,99 (vinte e cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais 

e noventa e nove centavos), fls. 117/121.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 1130 Nr: 436-39.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. V. S. MADEIRAS LTDA, JOSÉ LEOVALDIR 

FAGANELLO, VITORINO DAMBROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO NELSON 

NASCIMENTO - OAB:RS-17.503, JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA - 

OAB:6752-B/MT, RINALDO FERREIRA DA SILVA - OAB:6813/MT

 Processo nº 436-39.1997

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 523.507,48 (quinhentos e vinte e três mil quinhentos e sete 

reais e quarenta e oito centavos), fls. 214/225.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 166521 Nr: 1334-27.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. A. Materiais Eletricos Ltda - EPP, MARCIO 
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ASSAKAWA, LUCIANE DE ALMEIDA MANSO ASSAKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A, ADRIANO VALTER DORNELES DIAS - OAB:9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO JOSE GOMES 

JUNIOR - OAB:8194-A/MT

 Processo nº 1334-27.2012

Vistos, etc...

Intimem-se os embargantes, pelo correio, com A.R., para que regularizem 

a sua representação processual em quinze dias, constituindo novo 

advogado, sob pena de extinção.

Sanada a irregularidade, façam-me os autos cls. para proferir despacho 

saneador, ou se for o caso, julgar antecipadamente a lide, caso contrário, 

faça-me os autos cls, para extinção, nos termos do art. 76, § 1º, I do CPC.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191555 Nr: 13184-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.S. PEDREIRA - ME (MASP 

REPRESENTAÇÕES), MARLENE APARECIDA SANTI PEDREIRA, AGENOR 

FRANCISCO PEDREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13184-44.2013

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 79.146,98 (setenta e nove mil cento e quarenta e seis reais e 

noventa e oito centavos), fls. 80/85.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge dos 

executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210205 Nr: 11155-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDENES MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11155-84.2014

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 7.670,01 (sete mil seiscentos e setenta 

reais e um centavo), fl. 63v.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182640 Nr: 3614-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO MARCOS BERGO, SILVIA REGINA 

ROSA BERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3614-34.2013

VISTOS, ETC...

 Considerando o certificado às fls. 73, defiro o pedido de arresto, 

formulado às fls. 87/88.

 Defiro o pedido de arresto, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, 

no valor de R$ 585.308,73 (quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e 

oito reais e setenta e três centavos) fls. 72v.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça proceder conforme dispõe o § 1º do art. 830 do CPC, e o 

exequente conforme dispõe o § 2º do art. 830 do referido diploma.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda a busca dos seus endereços através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho inicial, nos endereços onde ainda não tenha 

havido diligências.

Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se o exequente para que 

requeira a citação por edital no prazo de cinco dias.

Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, citando-se os 

executados, por edital, este pelo prazo de 20 dias.

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171656 Nr: 6903-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. AUTO MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS 

E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS AUTOMOTORES LTD, ARISTIDES SATYRO 

DA SILVA NETO, JAQUELINE LIMA DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6903-09.2012

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 53.552,64 (cinquenta e três mil quinhentos e cinquenta e dois 

reais e sessenta e quatro centavos), fls. 76/79.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191949 Nr: 13585-43.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ÁGIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVEIRA E FUNK LTDA - ME - BIG FUJI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 13585-43.2013

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 3.329,96 (três mil trezentos e vinte e 

nove reais e noventa e seis centavos), fls. 48.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intimem-se os 

exequentes para que indique bens passiveis de penhora.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169063 Nr: 4065-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. V. ALVES - ME - PRESENTES & CIA, 

SILVANI CIRO VICENCIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4065-93.2012

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 10.281,08 (dez mil duzentos e oitenta e um reais e oito 

centavos), fls. 77/80.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 158695 Nr: 5916-07.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5916-07.2011

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 53.495,73 (cinquenta e três mil quatrocentos e noventa e 

cinco reais e setenta e três centavos), fls. 91/95.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.
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Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 83935 Nr: 1401-65.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N. L. LOPES CONFECÇÕES LTDA, NEUSA 

LUBKE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 67/2007

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 108.269,88 (cento e oito mil duzentos e sessenta e nove reais 

e oitenta e oito centavos), fls. 122/128.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182705 Nr: 3681-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3681-96.2013

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 47.341,89 (quarenta e sete mil trezentos e quarenta e um reais 

e oitenta e nove centavos), fls. 61/63.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 233985 Nr: 8079-18.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J Silva Rodrigues - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M N Vieira - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:176019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8079-18.2015

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 16.479,16 (dezesseis mil quatrocentos e 

setenta e nove reais e dezesseis centavos), fl. 48/59.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 173106 Nr: 8257-69.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN TERESINHA CARELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8257-69.2012
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VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 22.215,36 (vinte e dois mil duzentos e quinze reais e trinta e 

seis centavos), fls. 85/88.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 

executada, se casada for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182965 Nr: 3949-53.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO ROQUE SCHMATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DE BARROS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3949-53.2013

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 7.408,53 (sete mil quatrocentos e oito 

reais e cinquenta e três centavos), fl. 34.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 151555 Nr: 12624-10.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, MT 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA., MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO LOZZI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:OAB/SP 

116.353, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, WILSON 

CLAUDIO DA SILVA - OAB:23812/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Processo nº 12624-10.2010

VISTOS, ETC...

 Considerando que a devedora foi devidamente intimada por seus 

advogados e pessoalmente e ainda assim quedou-se, com fundamento 

art. 523, § 1º, condeno o executado à multa de 10% e fixo honorários 

advocatícios em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 9.290,56 (nove mil duzentos e noventa 

reais e cinquenta e seis reais), fls. 559.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 

executada, se casada for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se a executada para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 210205 Nr: 11155-84.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDENES MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROC. Nº

 VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras “o 

executado não é cliente ou possui apenas contas inativas”, razão pela 

qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 91765 Nr: 9072-42.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR VIDAL DA COSTA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI - OAB:MT-8838-B

 (...) Pelo exposto e considerando que o executado não trouxe nenhum 

documento que comprove a sua incapacidade financeira, mantenho a 

decisão de fls. 192 por seus próprios fundamentos, até porque quem mora 

em área nobre no centro da cidade (https://goo.gl/maps/vrfRAxsJeCv) e 

possui uma grande empresa de mármores no Distrito Industrial 

(https://goo.gl/maps/rf3cP78xnov), não pode ser considerado pobre.Defiro 

o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 

004/2007, no valor de R$ 3.151,84 (três mil cento e cinquenta e um reais e 

oitenta e quatro centavos), fls. 208.Confirmado o bloqueio, transfira o 

numerário para a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, intimando-se o executado, art. 854, § 2º do novo CPC.Não 

havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, expeça-se 

o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para garantia da dívida.Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intime-se, também, o cônjuge do executado, se casado 

for.Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se 

encontra.Independentemente da segurança do juízo, intime-se o 

executado para, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento 

da sentença.Intime-se.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 64085 Nr: 3724-14.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALÉRIA JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAN COSER - OAB:MT/5915-B, 

ROMUALDO JOSÉ ZALEVSKI - OAB:MT/12.292

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 169/2005

Vistos, etc...

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 9.037,58 (nove mil e trinta e sete reais e 

cinquenta e oito centavos), fl. 117.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, os cônjuges dos 

executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 23754 Nr: 1461-14.2002.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS & MARTINS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO GIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO CENI - OAB:3612/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 70/2002

Vistos, etc...

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 2.059,17 (dois mil e cinquenta e nove 

reais e dezessete centavos), fl. 109.

Confirmado o bloqueio, nos termos do art. 848, I do CPC, determino a 

intimação do exeqüente para que requeira a substituição da penhora pelo 

bloqueio on-line, devendo o numerário penhorado ser transferido para a 

Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e o 

executado devidamente intimado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

intime-se o exeqüente para que dê prosseguimento ao feito, requerendo a 

adjudicação, alienação em hasta publica ou a venda particular dos bens 

penhorados no prazo de 5 dias, sob pena de o processo permanecer no 

estado em que se encontra.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 155479 Nr: 2798-23.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERAMICA H. M. LTDA - EPP, MARIO ANTONIO 

CANAVER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT/9084-A

 Processo nº 2798-23.2011

Vistos, etc...

Observe a Srª Gestora os novos patronos constituídos às fls. 112.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 61.993,87 (sessenta e um mil, 

novecentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos), fl. 107.

Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, os cônjuges dos 

executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

Intime-se. Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 228915 Nr: 4978-70.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO DE CARVALHO MILAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4978-70.2015

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 6.691,49 (seis mil, seiscentos e noventa 

e um mil e quarenta e nove centavos), fl. 51.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para 

decisão.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 268237 Nr: 8564-81.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 

LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR FERNANDO ELGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8564-81.2016

Vistos, etc...

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 15.318,79 (quinze mil, trezentos e 

dezoito reais e setenta e nove centavos).

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda a busca e bloqueio de bens de propriedade do devedor através 

dos sistemas RENAJUD e INFOJUD.

 Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Com o bloqueio de qualquer quantia, façam-me os autos cls. para 

decisão.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 114002 Nr: 6381-84.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - OAB:196847/SP, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT 9.941-B

 Processo nº 6381-84.2009

VISTOS, ETC...

 Considerando que o devedor foi devidamente intimado, conforme 

certificado às fls. 372, e ainda assim quedou-se inerte, com fundamento 

no art. 523, § 1º, condeno-o à multa de 10% e fixo honorários 

advocatícios em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 32.292,33 (trinta e dois mil duzentos e 

noventa e dois reais e trinta e três centavos), fls. 374/376.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169163 Nr: 4163-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. MERLIN DA SILVA - ME, JOSE ROBERTO 

MERLIN DA SILVA, SELMAS DOS SANTOS MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4163-78.2012

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 134.210,08 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e dez reais e 

oito centavos), fls. 93.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 134.210,08 (cento e trinta e quatro mil, 

duzentos e dez reais e oito centavos), fls. 93.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 
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tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 267360 Nr: 7967-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRMDS, SDSMS, J. R. MERLIN DA SILVA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, RENATO TENÓRIO ALVES - 

OAB:20017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 PROC. Nº 7967-15.2016

VISTOS, ETC...

Defiro aos Embargantes os benefícios da assistência judiciaria gratuita.

 Se tempestivos, recebo os presentes embargos, no entanto, não estando 

seguro o Juízo e ausentes os requisitos exigidos pelo art. 919, § 1º do 

novo CPC, deixo de conceder-lhes o efeito suspensivo.

 Certifique-se nos autos principais, e prossiga a execução em seus 

ulteriores termos.

 Intime-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para que no prazo 

de 15 dias ofereça resposta, fazendo-me conclusos ou autos para 

proferir sentença ou designar audiência de instrução e julgamento, art. 

920 do novo CPC.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 4584 Nr: 331-91.1999.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL ZAMBIAZI, GASPAR LUIZ ZAMBIAZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 22/1999

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 918.436,60 (novecentos e dezoito mil 

quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos), fl. 106/111.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179595 Nr: 375-22.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIMENIS & CIA LTDA -ME, ANTONIO MARCOS 

FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 375-22.2013

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 22.129,87 (vinte e dois mil cento e vinte e 

nove reais e oitenta e sete centavos), fl. 90/91.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103352 Nr: 10369-50.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SILVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 633/2008

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 78.024,76 (setenta e oito mil e vinte e quatro reais e setenta e 

seis centavos), fls. 102.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.
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Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 193807 Nr: 15580-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PINEZE & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAIR ANTONIO ELGERT, ALAIR FERNANDO 

ELGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15580-91.2013

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 8.935,63 (oito mil novecentos e trinta e 

cinco reais e sessenta e três centavos), fl. 19.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 185632 Nr: 6783-29.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZA APARECIDA MORAIS - ME, ELZA 

APARECIDA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 6783-29.2013

VISTOS, ETC...

 Considerando o certificado às fls. 45v, defiro o pedido de arresto, 

formulado às fls. 48/50.

 Defiro o pedido de arresto, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, 

no valor de R$ 325.011,68 (trezentos e vinte e cinco mil e onze reais e 

sessenta e oito centavos) fls. 51.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça proceder conforme dispõe o parágrafo único do art. 653 do CPC, e 

o exequente conforme dispõe o art. 654 do referido diploma.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda a busca dos seus endereços através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho inicial, nos endereços onde ainda não tenha 

havido diligências.

Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se o exequente para que 

requeira a citação por edital no prazo de 5 dias.

Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, citando-se os 

executados, por edital, este pelo prazo de 20 dias.

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160909 Nr: 8374-94.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELA JANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8374-94.2011

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 2.778,03 (dois mil setecentos e setenta e 

oito reais e três centavos), fl. 09.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 183958 Nr: 5007-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 
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OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Processo nº 5007-91.2013

Vistos etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam 

se pretendem seja designada audiência de conciliação.

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 193960 Nr: 15738-49.2013.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCÍPE AGROPECUÁRIA LTDA - ME, MÁRCIO 

CRISTIANO CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CARLOS DAMBROS - 

OAB:13154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Processo nº 15738-49.2013

Vistos etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam 

se pretendem seja designada audiência de conciliação.

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 33180 Nr: 4016-67.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTANISLAU ADÃO HINTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO EDUARDO HINTZ - 

OAB:15857/MT, ROBSON KELM GUSMÃO - OAB:13402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099

 Processo nº 178/2003

VISTOS, ETC...

 Considerando que o devedor foi devidamente intimado, conforme 

certificado às fls. 86, e ainda assim quedou-se inerte, com fundamento no 

art. 523, § 1º, condeno-o à multa de 10% e fixo honorários advocatícios 

em 10%.

 Conforme decisão de fls.134 a desconsideração da personalidade jurídica 

foi indeferida, portanto indefiro o pedido de penhora e bloqueio on-line com 

relação aos sócios da empresa requerida.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line somente com relação à 

empresa requerida, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor 

de R$ 13.065,42 (treze mil e sessenta e cinco reais e quarenta e dois 

centavos), fls. 141/142.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187427 Nr: 8669-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRINCÍPE AGROPECUÁRIA LTDA - ME, MÁRCIO 

CRISTIANO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13154/MT

 Processo nº 8669-63.2013

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 36.038,50 (trinta e seis mil e trinta e oito 

reais e cinquenta centavos), fl. 74.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 157844 Nr: 4988-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉD LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO GOES, APARECIDO 

BARBOSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 4988-56.2011

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 21.890,54 (vinte e um mil oitocentos e 

noventa reais e cinquenta e quatro centavos), fls. 116.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 
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expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Independentemente da segurança do juízo, intimem-se os executados 

para, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da 

sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 34962 Nr: 5610-19.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR TIMÓTEO DIAS IMÓVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDES CÍCERO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO BOSCOLI DIAS - 

OAB:20.423-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 Processo nº 265/2003

VISTOS, ETC...

 Mantenho a decisão de fls. 203 pelos seus próprios fundamentos.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 30.452,51 (trinta mil quatrocentos e 

cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), fl. 213/214.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 208640 Nr: 9922-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONVENIÊNCIA E CAFÉ MANIA LTDA - ME, 

IEDA GONÇALVES DOS SANTOS, LUIS CARLOS RAMOS VASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 9922-52.2014

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 40.622,28 (quarenta mil seiscentos e 

vinte e dois reais e vinte e oito centavos), fl. 66.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 152814 Nr: 904-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DA COSTA MADEIRAS-ME, GILMAR 

ALIBERTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº 904-12.2011

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 60.020,10 (sessenta mil e vinte reais e dez centavos), fls. 

72/76.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 31487 Nr: 2192-73.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA - ADM EXPORT. E IMP. S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Processo nº 2192-73.2003

VISTOS, ETC...

 Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 285/286.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 360.537,24 (trezentos e sessenta mil 

quinhentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), fl. 287/288.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182704 Nr: 3680-14.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAMISAN LAMINADOS SANTA CARMEM 

LTDA. (LAMISAN), SÉRGIO LUIZ BERGAMINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Processo nº 3680-14.2013

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 161.006,17 (cento e sessenta e um mil e seis reais e 

dezessete centavos), fls. 196/201.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 599 Nr: 382-44.1995.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMEPEL - SORRISO MECANICA E PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCISIO P. PEREIRA, CICERA BELONI 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

BRUNA ERGANG DA SILVA - OAB:MT-11.047, DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEMÉSIO BARBOSA DE 

SOUZA - OAB:145282/RJ

 Processo nº 382-44.1995

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 152.576,91 (cento e cinquenta e dois mil 

quinhentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos), fl. 281/282.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191149 Nr: 12774-83.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MENESTRINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA DENISE MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE RUTE RIETH - 

OAB:10301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 Processo nº 12774-83.2013

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 8.787,50 (oito mil setecentos e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos), fl. 23.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 
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executada, se casada for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 75418 Nr: 3825-17.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE COELHO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANGELA DAGUETE CALVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO BORGES FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:Defens. Público

 Processo nº 3825-17.2006

VISTOS, ETC...

 Considerando que o devedor foi devidamente intimado, conforme 

certificado às fls. 91, e ainda assim quedou-se inerte, com fundamento no 

art. 523, § 1º, condeno-o à multa de 10% e fixo honorários advocatícios 

em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 11.336,34 (onze mil trezentos e trinta e 

seis reais e trinta e quatro centavos), fls. 83/86.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 199523 Nr: 2245-68.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVIA DENISE MICHELS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MENESTRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZABETE RUTE RIETH - 

OAB:10301/MT

 Processo nº 2245-68.2014

Vistos etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam 

se pretendem seja designada audiência de conciliação.

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 97979 Nr: 4966-03.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. BORDIGNON RIEGER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIA E COMERCIO DE 

CASTANHA-DO-PARA RIO NEGRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DORNELLES DIAS - 

OAB:MT / 9.084-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON CÁSSIO COSTA 

OURIVES (Defensor Público do Estado) - OAB:MT

 Processo nº 4966-03.2008

VISTOS, ETC...

 Considerando que o devedor foi devidamente intimado, conforme 

certificado às fls. 97, e ainda assim quedou-se inerte, com fundamento no 

art. 523, § 1º, condeno-o à multa de 10% e fixo honorários advocatícios 

em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 25.749,46 (vinte e cinco mil setecentos e 

quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), fls. 117/119.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 79496 Nr: 7887-03.2006.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ DOS REIS - ME - (CORUJÃO 

LANCHES), CELSO LUIZ DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16773/O

 Processo nº 380/2006

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 83.220,80 (oitenta e três mil duzentos e 

vinte reais e oitenta centavos), fl. 47/53.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 
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tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103343 Nr: 10346-07.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIO CAPITANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 631/2008

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 61.622,70 (sessenta e um mil seiscentos e vinte e dois reais e 

setenta centavos), fls. 112/118.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 87056 Nr: 4488-29.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. C. M. DE AZEVEDO & CIA LTDA. (DOMUS 

CONSTRUTORA E INCORPORADORA), JÚLIO CESAR MICHELIN DE 

AZEVEDO, TANIA BONETE DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com relação aos réus devidamente citados J.C.M de Azevedo & Cia 

Ltda. e Júlio Cesar Michelin de Azevedo, defiro o pedido de penhora e 

bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de 

R$ 37.149,09 (trinta e sete mil cento e quarenta e nove reais e nove 

centavos), fls. 115/116.Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para 

a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

intimando-se os executados, art. 854, § 2º do novo CPC.Não havendo 

conta corrente ou aplicação em nome dos executados, expeça-se o 

competente mandado de penhora, remoção e avaliação de tantos bens 

quantos bastem para garantia da dívida.Recaindo a penhora em bens 

imóveis, intimem-se, também, os cônjuges dos executados, se casados 

forem.Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, 

intime-se o exequente para que indique bens passiveis de 

penhora.Independentemente da segurança do juízo, intime-se os 

executados para, querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento 

da sentença.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 193441 Nr: 15207-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GRANDO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA AZEVEDO - 

OAB:OAB/SP 167393, OCTAVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - 

OAB:152916/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 15207-60.2013

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 36.861,37 (trinta e seis mil oitocentos e 

sessenta e um reais e trinta e sete centavos), fl. 78.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 167595 Nr: 2478-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2478-36.2012
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VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 3.171,69 (três mil cento e setenta e um 

reais e sessenta e nove centavos), fl. 48/49.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 211388 Nr: 12052-15.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO OLIMPIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A, RODRIGO GHESTI - 

OAB:33.775/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 12052-15.2014

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 81.062,27 (oitenta e um mil e sessenta e 

dois reais e vinte e sete centavos), fl. 24/32.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187445 Nr: 8687-84.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS BENTO DA SILVA, EDIR 

AFONSO GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, 

nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que 

oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, 

querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito 

até seus ulteriores termos.Com relação ao réu devidamente citado Edir 

Afonso Gomes, defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos 

do provimento CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 15.611,10 (quinze mil 

seiscentos e onze reais e dez centavos), fl. 112.Confirmado o bloqueio, 

transfira o numerário para a Conta Judicial Única do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, intimando-se o executado, art. 854, § 2º do novo 

CPC.Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.Recaindo a penhora 

em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do executado, se casado 

for.Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos. Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se 

encontra.Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 213989 Nr: 14170-61.2014.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO NORTE DO MT - 

ACRINORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO GOMES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 14170-61.2014

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 6.703,06 (seis mil setecentos e três reais 

e seis centavos), fl. 52.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 150565 Nr: 11686-15.2010.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYSLAN CLAYTON MORAES
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI APARECIDO DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 11686-15.2010

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 6.748,90 (seis mil setecentos e quarenta 

e oito reais e noventa centavos), fl. 86/87.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 220843 Nr: 163-30.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 163-30.2015

VISTOS, ETC...

 Considerando o certificado às fls. 55, defiro o pedido de arresto, 

formulado às fls. 59.

 Defiro o pedido de arresto, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, 

no valor de R$ 190.357,00 (cento e noventa mil trezentos e cinquenta e 

sete reais) fls. 54.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, devendo o Sr. Oficial de 

Justiça proceder conforme dispõe o § 1º do art. 830 do CPC, e o 

exequente conforme dispõe o § 2º do art. 830 do referido diploma.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

proceda a busca dos seus endereços através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário.

Após, cumpra-se o despacho inicial, nos endereços onde ainda não tenha 

havido diligências.

Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se o exequente para que 

requeira a citação por edital no prazo de cinco dias.

Havendo o requerimento, cumpra-se o despacho inicial, citando-se o 

executado, por edital, este pelo prazo de 20 dias.

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 249775 Nr: 18151-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HENRICH E CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.J.F. CALÇADOS LTDA - ME, LEANDRO 

JONES CRUZ DE CARVALHO FLORES, MIRIAM SILVA FLORES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE JUNG GUIMARÃES - 

OAB:OAB/RS 90.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 18151-64.2015

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 46.098,96 (quarenta e seis mil e noventa 

e oito reais e noventa e seis centavos), fl. 45.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 232595 Nr: 7201-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA APARECIDA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 7201-93.2015

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 1.431,11 (um mil quatrocentos e trinta e 

um reais e onze centavos), fl. 21.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 

executada, se casada for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 173110 Nr: 8261-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISSELE PEREIRA ROYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUBER DA SILVA 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Processo nº 8261-09.2012

VISTOS, ETC...

 A instituição financeira denominada BCO COOPERATIVO SICREDI é 

abrangida pelo sistema BACENJUD, razão pela qual indefiro o pedido de 

expedição de mandado de penhora de valores junto a ela e determino a 

penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento CGJ nº 004/2007, no 

valor de R$ 46.451,93 (quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e um 

reais e noventa e três centavos), fls. 73/78.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 

executada, se casada for.

Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob de extinção.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 96022 Nr: 3047-76.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON CELLA, DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, LETICIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Processo nº 3047-76.2008

VISTOS, ETC...

 Considerando que o devedor foi devidamente intimado, conforme 

certificado às fls. 321, e ainda assim quedou-se inerte, com fundamento 

no art. 523, § 1º, condeno-o à multa de 10% e fixo honorários 

advocatícios em 10%.

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 11.840,95 (onze mil oitocentos e 

quarenta reais e noventa e cinco centavos), fls. 327.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora.

Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 172454 Nr: 7714-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIGITAL CELULAR LTDA - ME, LEONILSON PEREIRA 

TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Processo nº 7714-66.2012

Vistos etc...

Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, além das já 

constantes dos autos, esclarecendo qual a sua finalidade, no prazo de 15 

dias, sob pena de indeferimento e/ou preclusão, e no mesmo prazo digam 

se pretendem seja designada audiência de conciliação.

Com ou sem a manifestação as partes, conclusos para proferir despacho 

saneador, ou, se for o caso, julgar antecipadamente a lide.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 129912 Nr: 9127-85.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIGITAL CELULAR LTDA - ME, LEONILSON 

PEREIRA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Processo nº 9127-85-2010

VISTOS, ETC...

 Expeça-se o competente alvará de levantamento da importância 

depositada nestes autos, conforme requerido às fls. 153/154.

Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 76.631,73 (setenta e seis mil seiscentos 

e trinta e um reais e setenta e três centavos), fl. 122/126.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se os 

executados, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome dos executados, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intimem-se, também, os cônjuges 

dos executados, se casados forem.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.
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 Não sendo encontrados bens em nome dos devedores, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 118556 Nr: 10874-07.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONETE PATENE SAMPAIO DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMA DA SILVA FERREIRA BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 Processo nº 518/2009

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 5.668,59 (cinco mil seiscentos e 

sessenta e oito mil reais e cinquenta e nove centavos), fl. 67.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se a 

executada, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome da executada, 

proceda com a busca de bens através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD, 

devendo o exequente ser intimado para se manifestar no prazo de 05 

dias.

Após, expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge da 

executada, se casada for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome da devedora, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 203352 Nr: 5661-44.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PERLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BERTOTI PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:OAB/MT 18677

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:OAB/MT 13332

 Processo nº 5661-44.2014

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 10.435,71 (dez mil quatrocentos e trinta e 

cinco reais e setenta e um centavos), fl. 56.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 36041 Nr: 6821-90.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIA REZENDE BEZERRA, ABEL REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUZA APARECIDA CHOTH, NIVALDO JOSE 

TONKIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARA SILVIA ROSA DIAS - 

OAB:5421-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Processo nº 331/2003

VISTOS, ETC...

 Defiro o pedido de penhora e bloqueio on-line, nos termos do provimento 

CGJ nº 004/2007, no valor de R$ 6.124,25 (seis mil, cento e vinte e quatro 

reais e vinte e cinco centavos), fls. 108.

 Confirmado o bloqueio, transfira o numerário para a Conta Judicial Única 

do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, intimando-se o 

executado, art. 854, § 2º do novo CPC.

 Não havendo conta corrente ou aplicação em nome do executado, 

expeça-se o competente mandado de penhora, remoção e avaliação de 

tantos bens quantos bastem para garantia da dívida.

 Recaindo a penhora em bens imóveis, intime-se, também, o cônjuge do 

executado, se casado for.

 Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, pois, 

conforme dispõe o § 2º do art. 840 do novo CPC, os bens penhorados 

somente serão depositados em poder do executado, com a expressa 

anuência do exequente ou nos casos de difícil remoção, e também por que 

o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do 

depositário infiel, independentemente da hipótese, salvo em caso de 

alimentos.

 Não sendo encontrados bens em nome do devedor, intime-se o 

exequente para que indique bens passiveis de penhora, bem como para 

que cumpra o disposto no art. 798, I, b, do novo CPC, no prazo de 5 dias, 

sob pena de o processo permanecer no estado em que se encontra.

 Independentemente da segurança do juízo, intime-se o executado para, 

querendo, no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 211291 Nr: 11987-20.2014.811.0015

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CLEBER BENETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE CITAÇÃO

 PRAZO: 20 DIAS
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AUTOS N.º 11987-20.2014.811.0015 CÓDIGO: 211291

ESPÉCIE: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: RONALDO CLEBER BENETTI

PARTE RÉ: VALDECIR DE MIRANDA

CITANDO(A, S): Requerido(a): Valdecir de Miranda, Cpf: 72210575168, 

Rg: 14494809 SSP MT

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/08/2014

VALOR DA CAUSA: R$ 1.521.892,98

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar 

resposta, querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros 

os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular (art. 344 do 

CPC).

 RESUMO DA INICIAL: Os Autores detém créditos em desfavor do 

requerido os seguintes valores:

Nome Principal corrigido Juros de Mora Total

Alencar R$ 150.677,91 R$ 10.547,46 R$ 161.225,37

Roseli R$ 381.717,37 R$ 26.720,22 R$ 408.437,59

Renato R$ 52.747,25 R$ 4.095,32 R$ 56.842,57

Ronaldo R$1.407.022,19 R$ 114.870,79 R$ 1.521.892,98

Ramires R$ 42.200,30 R$ 3.377,18 R$ 45.577,48

Antônio R$16.092,82 R$1.548,97 R$17.641,79

Total partes> R$ 2.050.457,84 R$ 161.159,94 R$ 2211.617,78

Muito embora as insistentes cobranças, o Requerido vem se esquivando 

de tal obrigação, ficando inadimplente com as obrigações vencidas.

DOS PEDIDOS: Em face do exposto, os Autores requerem de Vossa 

Excelência, com base nos dispositivos aplicáveis a espécie, que se digne: 

a) Determinar o arresto (CPC, art 653) sobre o que couber ao Executado 

nos lucros da sociedade empresaria Empresa M.M.C PROMOCOES E 

DIVULGACDES ARTISTICAS LTDA, CNPJ/MF n. 14.009.058/0001-00, com 

matriz na Rua limas n. 147. Guanabara, Cep. 86050-160, Londrina-PR, seja 

pela distribuição de lucros ou em face de 'pro-labore'(CPC. art. 655. inc. 

XI), no importe mínimo de 30% do valor liquido: b) requer, mais, para ser 

concretizada a pré-penhora ora aludida, a liquidação das cotas sociais 

expresses no contrato social mediante a realização de balanço especial 

especifico pare atender esta finalidade (CC, art. 1031), ordenando-se que 

sejam depositados os valores apurados a disposição deste Juízo; c) Que 

seja realizado o arresto (CPC. art. 653) através de penhora on line, nas 

contas bancarias do Requerido, CPF sob n 722.105.751-68 bem como em 

34% (porcentagem de participação na sociedade) de valores que por 

ventura vier a estar em contas da Empresa o Qual o Requerido é sócio, 

com CNPJ sob n 14.009.05810001-00. d) em analogia ao que preceitua o 

art 655-A, § 3°. do Código de Processo Civil, pede seja designado 

administrador judicial para o propósito processual em espécie. e) Pugna 

ainda, que, ao final, seja julgado procedente o presente pedido, 

convertendo-se o arresto em penhora nos autos de Execução de Titulo 

Extrajudicial que serão propostos, nos termos do art. 818, do CPC, bem 

como seja concedido aos oficiais de justiça os benefícios do art. 172, e 

parágrafos, do CPC, a fim de dar cumprimento à medida. Requer a 

suspensão das Custas processuais para o pagamento no final do feito. 

Protesta provar o alegado por todos os meios de provas admitidas em 

direito, especialmente pericial testemunhal e documental, dentre outras 

mais. Termos em que, atribuindo-se à causa o valor de R$ 2.211.617,78 

(dois milhões duzentos e onze mil seiscentos e dezessete reais e setenta 

e oito centavos), esta, com os documentos acostados, pede deferimento. 

Sinop, 27 de agosto de 2014. GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB/MT 

16.948

DESPACHO: FL. 120/121: vistos, etc...Ronaldo Cleber Benetti ingressou 

com a presente medida cautelar de arresto com pedido de liminar contra 

Valdecir de Miranda alegando, em síntese, que é credor deste da 

importância atualizada de R$ 1.521.892,98, representada pelas notas 

promissórias de fls. 37/44. Aduz que tem receio de não mais receber seu 

crédito, pois o requerido tem vários débitos na praça, respondendo 

inclusive a ações de execução, de entrega de coisa incerta, de busca e 

apreensão, fatos que evidenciam o seu estado de insolvência. Desta 

forma, frente a prova literal da dívida líquida e certa no importe de R$ 

1.521.892,98, consubstanciada nas notas promissórias de fls. 37/44, nos 

termos do art. 813, II, "b" do C.P.C., concedo a liminar e determino o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantia da dívida. Considerando que 

a pessoa jurídica indicada às fls. 11 não é devedora do autor, indefiro o 

pedido de arresto do seu faturamento, até que hajam provas de que 

inexistem outros bens do devedor suficientes para adimplir a dívida. 

Intime-se o autor para que preste caução real ou fidejussória no prazo de 

cinco dias, sob pena de revogação da presente liminar. Oferecida a 

caução idônea, reduza a termo e após expeça-se o competente mandado 

de arresto, devendo o bem que vier a ser arrestado ser depositado nas 

mãos do autor ou de quem ele indicar. Cumprida a liminar, cite-se o réu, 

para, querendo, contestar a presente ação, no prazo de 5 dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 285 e 319 do C.P.C. 

Não sendo oferecida caução idônea, apenas cite-se nos termos acima. 

Observe o Autor o que dispõe os arts. 806 e 808 do C.P.C. Considerando 

a precária situação financeira que se encontra o autor, defiro a ele os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. Intime-se.

 Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

DESPACHO FL. 136: Vistos, etc... Compulsando os autos, verifico que o 

autor afirmou não possuir bens para dar em caução, muito menos valores, 

(fls.124), no entanto no processo de nº 9761-42.2014.811.0015 que 

tramita nesta vara, alegou ser proprietário de um imóvel urbano avaliado 

no valor de R$ 847.000,00 (oitocentos e quarenta e sete mil reais), deste 

modo é notório que o autor possui condições suficientes para prestar 

caução, razão pela qual indefiro a liminar. Cite-se o réu, para, querendo, 

contestar a presente ação, no prazo de 5 dias, consignando no mandado 

as advertências dos arts. 285 e 319 do C.P.C. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

DESPACHO FL. 196: Vistos etc... Proceda a busca de endereço do 

Requerido através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços onde ainda 

não tenha havido diligências. Restando infrutífera a diligência supra, defiro 

o pedido de citação por edital, conforme requerido às fls. 195, este pelo 

prazo de 20 dias, nos termos do despacho inicial. Não havendo 

manifestação, nomeio-lhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor 

Público que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta 

nomeação e, querendo, ofereça defesa no prazo legal, bem como, 

acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO. Juiz de Direito.

Eu, Silvia Regina Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei.

 Sinop - MT, 31 de janeiro de 2017.

Vânia Maria Nunes da Silva

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 209709 Nr: 10748-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Z. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL PNEUS LTDA, SERASA - 

CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LISA FABIANA BARROS 

FERREIRA - OAB:16.883 OAB/GO, SANI CRISTINA GUIMARÃES - 

OAB:154.348/SP

 Cumpra-se integralmente as decisões proferidas hoje nos autos códs. 

286518 e 212868, em apenso.

No mais, aguarde-se a realização da audiência de tentativa de conciliação 

designada para 10.5.2017 (quarta-feira).

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 91767 Nr: 9133-97.2007.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO GARCIA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENEROSO IND. E COM. DE ESPUMAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENOVAN ISIDORO DE LIMA - 

OAB:MT/3.099, ENIO TELLES DE CAMARGO - OAB:OAB/ MT 8.971-B, 

FABIO RICARDO CAVINA - OAB:9576-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 (...) Tais requisitos restam evidenciados diante da inexistência de bens 

penhoráveis em nome da empresa, fls. 145/147, 154 e da petição de fls. 

156 onde a executada informa que “não possui bens a indicar à penhora e 

que há muito tempo encerrou suas atividades comerciais”, no entanto 

continua como ativa perante a Receita Federal, fls. 166, razão pela qual 

instauro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e 

suspendo o processo, art. 133, § 1º c/c 134, § 3º, ambos do novo 

CPC.Autue-se o incidente em apartado, trasladando-se para ele a petição 

de fls. 160/163 e os documentos que a acompanharam e esta 

decisão.Citem-se os sócios, fls. 167, no endereço obtido através do 

sistema APOLO, rua dos Alamos, 65, centro, Sinop-MT, para que no prazo 

de 15 dias se manifestem e requeiram as provas que entenderem 

cabíveis.Com ou sem a manifestação dos sócios, cls. para deliberação ou 

decisão do incidente.Restando infrutífera a citação, intime-se o exequente 

para que informe novo endereço em cinco dias, sob pena de 

arquivamento.Observe a Srª Gestora o que determina o art. 134, § 1º do 

CPC.Intime-se. Cumpra-se.CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 245158 Nr: 15200-97.2015.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONAS JOSÉ FRANCO 

BERNARDES - OAB:8247-B/MT, MARCELO HUCK JUNIOR - 

OAB:OAB/MT-17976, RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT

 Intimar o advogado do autor Dr. JEAN CARLOS ROVARIS para no prazo 

de quinze dias, querendo, se manifeste sobre os embargos monitórios de 

fls. 133/140.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 83947 Nr: 1411-12.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GTM ARTEFATOS DE MADEIRA S/A, 

NEVALDIR GRAF, TG PARTICIPAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNE KARLA RIBEIRO - 

OAB:8367/MT, PABLO ALVES DE CASTRO - OAB:17772B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDIR DA ROLD - 

OAB:7184-B/MT

 ntimar o advogado do credor Dr. PABLO ALVES DE CASTRO para que no 

prazo de 15 dias, se manifeste e requeira o que entender de direito, sob 

pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 162451 Nr: 10221-34.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLMES ROSSO D´AGOSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

 Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 167595 Nr: 2478-36.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE VIEIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR APARECIDO BERALDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN ROHLING DUPIM 

CARVALHO - OAB:14725/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

 Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169063 Nr: 4065-93.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. C. V. ALVES - ME - PRESENTES & CIA, 

SILVANI CIRO VICENCIO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

 Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 169163 Nr: 4163-78.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R. MERLIN DA SILVA - ME, JOSE ROBERTO 

MERLIN DA SILVA, SELMAS DOS SANTOS MARQUES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/MT 16691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

 Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191555 Nr: 13184-44.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.A.S. PEDREIRA - ME (MASP 

REPRESENTAÇÕES), MARLENE APARECIDA SANTI PEDREIRA, AGENOR 
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FRANCISCO PEDREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 208640 Nr: 9922-52.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONVENIÊNCIA E CAFÉ MANIA LTDA - ME, 

IEDA GONÇALVES DOS SANTOS, LUIS CARLOS RAMOS VASQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 213989 Nr: 14170-61.2014.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO NORTE DO MT - 

ACRINORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRO GOMES NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160909 Nr: 8374-94.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARGARETH CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDELA JANDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROC. Nº 160909

 VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras “o 

executado não é cliente ou possui apenas contas inativas”, razão pela 

qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 232595 Nr: 7201-93.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANA APARECIDA DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737/MT, VÊNUS MARA SOARES DA SILVA - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 232595

Vistos, etc...

Intime-se o executado, art. 854, § 2º do CPC.

Considerando que a penhora realizada na conta corrente do devedor 

satisfaz integralmente o débito exequendo, determino a intimação do 

exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 103352 Nr: 10369-50.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO SILVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182640 Nr: 3614-34.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AROLDO MARCOS BERGO, SILVIA REGINA 

ROSA BERGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA FERREIRA LEITE - 

OAB:14081/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182705 Nr: 3681-96.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 182965 Nr: 3949-53.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMO ROQUE SCHMATZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCIDES PEREIRA DE BARROS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RICARDO BOSSA - 

OAB:OAB/MT 16.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 183132 Nr: 4134-91.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER RODRIGUES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14712/MT, PAULA GOMES ARAUJO - OAB:16654/MT, RICARDO 

S. SPINELLI - OAB:15204/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 186920 Nr: 8129-15.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT. 

NÃO-PADRONIZ. PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALMIER E PALMIER CIA LTDA. ME, MARIA 

TEREZA PALMIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 171656 Nr: 6903-09.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. J. AUTO MECÂNICA E COMÉRCIO DE PEÇAS 

E ACESSÓRIOS P/ VEÍCULOS AUTOMOTORES LTD, ARISTIDES SATYRO 

DA SILVA NETO, JAQUELINE LIMA DE SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179595 Nr: 375-22.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIMENIS & CIA LTDA -ME, ANTONIO MARCOS 

FERREIRA DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 179749 Nr: 537-17.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELI HAMERSKI VICTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 96022 Nr: 3047-76.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON CELLA, DÉLCIO ANTONIO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMILO GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938/MT, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:MT-4.050-B, LETICIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 Processo

 VISTOS, ETC...

 Conforme informações enviadas pelas instituições financeiras, embora o 

executado possua conta corrente, não foi encontrado saldo para quitar a 

dívida, razão pela qual determino que se cumpra o último despacho.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 114002 Nr: 6381-84.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCELIA PEREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO RICARDO CAVINA - 

OAB:9576-A/MT, REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - OAB:9945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877/MT, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS, MARCELO AUGUSTO DE SOUZA - OAB:196847/SP, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT 9.941-B

 Processo código: 114002

Vistos, etc...

Cumpra-se o último despacho, intimando-se o executado para, querendo, 

no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença, 

independentemente da segurança do juízo.

Após, não havendo manifestação, e considerando que a penhora 

realizada na conta corrente do devedor satisfaz integralmente o débito 

exequendo, determino a intimação do exequente para que requeira o que 

entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 208416 Nr: 9764-94.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMAR ISER, NELI STELTER ISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GONÇALVES FAVARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEUSA TERESINHA HAUBERT 

- OAB:OAB/MT 19.234/0

 Processo nº 9764-94.2014

Vistos, etc...

Com fundamento no art. 98, § 6º do CPC, defiro o pedido de parcelamento 

dos honorários periciais, fls. 297/298, em duas prestações, sendo que a 

primeira deverá ser realizada até o dia 03.02.2017, e a segunda até um 

mês após o pagamento da entrada.

Intime-se também o requerido para que efetue o pagamento dos 

honorários no prazo já fixado na decisão de fls. 292, disponibilizada no 

DJE de 26.01.2017.

No mais, fixo o prazo de 60 dias corridos para a entrega do laudo pericial.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 191149 Nr: 12774-83.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO MENESTRINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIA DENISE MICHELS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZABETE RUTE RIETH - 

OAB:10301/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA TONETTI GALIASSI 

SCHEID WEIRICH - OAB:18.157-MT

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 151555 Nr: 12624-10.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEÍCULOS LTDA, MT 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA., MAPFRE - VERA CRUZ SEGURADORA 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO LOZZI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699/MT, HOMERO STABELINE MINHOTO - OAB:OAB/SP 

116.353, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

PAULO HENRIQUE CORRÊA MINHOTO - OAB:177342/SP, WILSON 

CLAUDIO DA SILVA - OAB:23812/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 Processo código: 151555

Vistos, etc...

Cumpra-se o último despacho, intimando-se o executado para, querendo, 

no prazo de 15 dias, impugnar o cumprimento da sentença, 

independentemente da segurança do juízo.

Após, não havendo manifestação, e considerando que a penhora 

realizada na conta corrente do devedor satisfaz integralmente o débito 

exequendo, determino a intimação do exequente para que requeira o que 

entender de direito no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 187427 Nr: 8669-63.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRINCÍPE AGROPECUÁRIA LTDA - ME, MÁRCIO 

CRISTIANO CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO CARLOS DAMBROS 

- OAB:13154/MT

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.
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CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 160582 Nr: 7995-56.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L A MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, MARCIO 

ASSAKAWA, LUCIANE DE ALMEIDA MANSO ASSAKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO VALTER DORNELES 

DIAS - OAB:9.084-A

 Processo

Vistos, etc...

A teor do disposto no art. 836 do CPC, determino o desbloqueio da quantia 

penhorada na conta do devedor.

Cumpra-se o último despacho.

Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 212868 Nr: 13346-05.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Z. S. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TROPICAL PNEUS LTDA, SERASA - 

CENTRALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DOS BANCOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LISA FABIANA BARROS 

FERREIRA - OAB:16.883 OAB/GO, LUCIMARA RODRIGUES CORDEIRO 

TAVARES - OAB:OAB/MT 3.961, SAMYRA MARQUES - OAB:40.208 GO, 

SANI CRISTINA GUIMARÃES - OAB:154.348/SP, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A

 Certifique-se se a autora, devidamente intimada, apresentou impugnação 

em relação à resposta apresentada em 11.3.2015 (fls. 90/175) pela ré 

Tropical Pneus Ltda.

Concomitantemente, intime-se a Tropical Pneus Ltda para, em 10 (dez) 

dias, apresentar as vias originais dos documentos que instruem a referida 

contestação – fls. 120/175.

Em prosseguimento, à luz dos artigos 3º, §§ 2º e 3º c.c. 139, V e 334 do 

CPC, designo audiência de conciliação para 10.5.2017 (quarta-feira), às 

16:00 horas.

A audiência será realizada no Fórum desta comarca (sala 40 ou 48), por 

conciliadores/mediadores credenciados, de acordo com a Resolução nº 

125/2010-CNJ e normatização da Diretoria do Foro local.

Em observância ao artigo 169, “caput”, e § 2º, do CPC c.c. art. 1º, § 1º, V, 

“b” e § 2º e anexo único, do Provimento nº 09/2016-CM, fixo os honorários 

do conciliador/mediador em R$ 80,00 (oitenta reais), por hora de trabalho, 

cabendo à autora, em 05 (cinco) dias, antecipar a despesa, mediante 

depósito em conta judicial vinculada ao processo, mercê do artigo 82, § 1º, 

do CPC.

Caso a sessão de conciliação exceda o período de 01 (uma) hora de 

duração, caberá à autora, em 05 (cinco) dias, complementar os honorários 

do mediador, proporcionalmente ao tempo excedido.

Observe-se o disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, 

constando do mandado as respectivas advertências legais.

Cumpra-se integralmente a decisão proferida hoje nos autos cód. 286518, 

em apenso, e traslade-se cópia desta decisão para os autos cód. 209709, 

também em apenso.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 218527 Nr: 17326-57.2014.811.0015

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LEVI BERVIG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR RUHOFF - 

OAB:17782-MT, FREDERICO STECCA CIONI - OAB:MT/15.848-A, 

RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉRSON LUÍS WERNER - 

OAB:MT-6298-A

 O conhecimento do pedido formulado pelo réu em 11.01.2017 (fls. 

344/345) passa, necessariamente, pela análise do mérito da causa, 

providência inviável nessa fase processual, porquanto existem questões 

prejudiciais que precisam ser dirimidas previamente.

No caso, mostra-se imprescindível a produção de prova pericial técnica a 

fim de aferir a exata localização dos imóveis pertencentes ao autor e ao 

réu, seja a título de posse ou domínio, bem como se há extrapolação de 

divisas por qualquer das partes.

Para este mister, nomeio perito o engenheiro civil João Gheller, com 

endereço na Avenida dos Tarumãs, 1873, sala 5, Jardim Paraíso, em 

Sinop-MT, CEP 78.556-102, devendo apresentar proposta de honorários, 

em 10 (dez) dias, entregando o laudo em 30 (trinta) dias após o depósito 

em juízo dos honorários periciais.

Quanto aos honorários do perito, embora o autor seja beneficiário da 

assistência judiciária gratuita, considerando que ele próprio também 

requereu a produção da prova pericial e esta é imprescindível para o 

esclarecimento da causa, cabe observar o disposto no artigo 98, § 5º, do 

CPC, no sentido de que "a gratuidade poderá ser concedida em relação a 

algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual 

de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do 

procedimento" [sic].

Com estas razões, cabe afastar, excepcionalmente, o benefício da 

gratuidade concedido ao autor, exclusivamente para a prática do ato 

processual ora determinado, devendo, portanto, os honorários do perito 

serem rateados proporcionalmente entre as partes (CPC, art. 95, caput).

Observe-se e cumpra-se o disposto no artigo 465 e seguintes do CPC.

Junte-se cópia integral da Ação de Usucapião Cód. 23621, em trâmite pelo 

Juízo da Quarta Vara local, bem como os extratos de consultas 

processuais, em anexo, retificando-se, ainda, o valor da causa, mediante 

a substituição da etiqueta identificativa do processo.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 213171 Nr: 13570-40.2014.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS MISSEL DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEPCO1 CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO LOUREIRO DE 

CARVALHO - OAB:17.798/MT, MURILO HENNEMANN SILVA - 

OAB:31.371 OAB/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, item 7.4.1, e artigo 152, VI do 

NCPC , impulsiono estes autos com a finalidade de INTIMAR o Advogado 

do Requerente, para manifestar-se no prazo de 05( cinco ) dias acerca do 

teor do ofício de fls. 129, remetido pelo Juízo da 2ª Vara Civel da Comarca 

do Rio de Janeiro Capital, em que solicita a comprovação do recolhimento 

da taxa e custas judiciais, da Carta precatória remetida àquele Juízo e 

distribuida sob nº-0304535-32.2016.8.19.0001, sob pena de sua 

devolução sem o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 210703 Nr: 11544-69.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCHMITT & MELO NETO LTDA - ME, PEDRO 
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AUGUSTO DE MELO NETO, CRISTIANE SOUZA DA COSTA SCHIMITT, 

JULIO CESAR SCHMITT CRESPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - OAB:5205

 ntimar o advogado do Requerente para que no prazo de 10 (dez) dias, 

efetue o depósito da diligência do Oficial de Justiça no valor de R$ 56,00 ( 

cinquenta e seis reais), a fim de proceder o cumprimento do mandado de 

citação da requerida Cristiane Souza Costa Schimitt, devendo referida 

importância ser depositada na conta c/c nº 111.318-6, em nome de Fórum 

Sinop Diligências, agência nº 4270-6, Banco do Brasil S/A, Sinop - MT, 

CNPJ n.º 00.179.036/0001-84, e após enviar comprovante de depósito 

original para posterior expedição de mandado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 155809 Nr: 2971-47.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA AMORIM DE MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OVÍDIO ILTOL ARALDI - OAB:MT 

/ 7.974-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DE AUGUSTO REZENDE 

JUNIOR - OAB:19.339 MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 

1095-A

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.72/88, fora 

protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado da Apelada, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 101176 Nr: 8179-17.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO, IZABETE MARIA 

BOMBONATTO, MARILZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ, e e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de Intimar o advogado do autor 

para que manifeste-se no prazo de 5 (cinco) dias, e requeira o que 

entender de direito acerca da devolução da carta precatória sem o devido 

cumprimento, conforme certidão de fls 188 e 191.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 101176 Nr: 8179-17.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADY CASONATTO, IZABETE MARIA 

BOMBONATTO, MARILZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:MT-12089-A

 Nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, certifico que o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido, juntado aos autos às fls.72/88, fora 

protocolizado no prazo de Lei, bem como de que a parte recorrente 

efetuou o recolhimento do preparo.

Certifico ainda, que nos termos do art. 1.010, § 1º, do CPC/2015, procedo 

a intimação do Advogado do Apelado, para apresentar as contrarrazões 

ao Recurso de Apelação, no prazo de 15(quinze) dias.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 46544 Nr: 56-35.2005.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PISONI & RECH LTDA., LEOMAR PISONI, LUIZ 

HENRIQUE RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 141/144, mas não pagou o débito.Destarte, cabível a 

penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 835 do CPC/2015 

estabelece a preferência do dinheiro na ordem de constrição, por meio da 

penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do CPC/2015, e consoante 

regulamentação do respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria 

Geral da Justiça deste Estado. A propósito:“AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. POSSIBILIDADE. 

AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO 

DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal ao apreciar o REsp n. 

1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 

543-C), consolidou a orientação de que, após a edição da Lei 

11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta corrente pode 

ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o esgotamento da 

busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo que esse 

procedimento não configura ofensa ao princípio da menor onerosidade 

para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – 

Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 135.687 - 

SP (2012/0011963-0.Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos 

financeiros em nome das partes executadas PISONI & RECH LTDA – CNPJ 

nº 05.147.617/0001-58, LEOMAR PISONI – CPF nº 579.196.400-59 e LUIZ 

HENRIQUE RECH – CPF nº 420.756.450-00, até o limite do crédito 

exequendo (R$ 59.416,10 – cinquenta e nove mil quatrocentos e 

dezesseis reais e dez centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do 

CPC. Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.Não sendo encontrados 

numerários para penhora, voltem-me os autos conclusos.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 210203 Nr: 11153-17.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERDA ISOLDI GRUEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VÊNUS MARA SOARES DA SILVA 

- OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 40, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 238 de 498



que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

executada GERDA ISOLDI GRUEN – CPF nº 786.796.991-87, até o limite do 

crédito exequendo (R$ 11.167,59 – onze mil e cento e sessenta e sete 

reais e cinquenta e nove centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 

do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 161150 Nr: 8670-19.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNE CAROLINE TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZKP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - 

EPP(SOLUSHOP)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA RYBA DE OLIVEIRA - 

OAB:16134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANE MARCELLE DOS SANTOS 

BIEN - OAB:OAB/SP 211.999, MAGALI APARECIDA DE OLIVEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/SP 223.797

 Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada ZKP COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP – CPF nº 

04.758.584/0001-10, até o limite do crédito exequendo (R$ 7.230,88 – sete 

mil e duzentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), o que faço com 

fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163109 Nr: 10977-43.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCA MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIRLENE DE JESUS BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE CARVALHO DOS 

REIS - OAB:14770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLENE DE JESUS BUENO - 

OAB:6697/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente intimada para o 

cumprimento da obrigação às fls. 350, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada SIRLENE DE JESUS BUENO – CPF nº 286.627.412-15, até 

o limite do crédito exequendo (R$ 19.604,18 – dezenove mil e seiscentos e 

quatro reais e dezoito centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do 

CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 109117 Nr: 1437-39.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILÁUDIO LUIZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTI DESING CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Clarisse Odete Faccio Fronza - 

OAB:14.928/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 51, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada MULTI DESIGN CONSTRUTORA E INCORPORADORA 

LTDA – CNPJ nº 03.503.796/0001-93, até o limite do crédito exequendo 

(R$ 76.619,75 – setenta e seis mil e seiscentos e dezenove reais e 
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setenta e cinco centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 31567 Nr: 2277-59.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BASF S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS APARECIDO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GUSTAVO SALVADOR 

KAUFFMAN - OAB:168804, BRUNA PERRONE ARAGÃO - OAB:OAB/RJ 

120712, MAX SIVERO MANTESSO - OAB:200.889 SP, QUELI FERNANDA 

DE FARIAS TEIXEIRA - OAB:12623/MT, RAFAELA POSSER - 

OAB:9.509-MT, THAÍS FONSECA E COSTA - OAB:OAB/RJ 113.840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 63 vº, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada Marcos Aparecido de Andrade CPF – 785.903.021.72, até 

o limite do crédito exequendo (R$ 685.110,21 – seiscentos e oitenta e 

cinco mil cento e dez reais e vinte e um centavos), o que faço com fulcro 

no artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 255903 Nr: 1346-02.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STYLLE FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação (fls. 64), mas não pagou o débito, conforme certidão de fls. 

67. Destarte, não obstante o bem indicado à penhora às fls. 55/62, reputo 

justa a recusa da exequente de fls. 66, uma vez que o valor de R$ 

8.000,00 (oito mil reais) declarado na escritura pública de compra e venda 

não é suficiente a garantir a execução. Ademais, o executado sequer 

trouxe aos autos a avaliação atualização do referido bem. Assim, cabível 

a penhora de ativos financeiros, conforme requerido às fls. 66, uma vez 

que o artigo 835 do CPC/2015, cuja incidência, sendo norma de caráter 

processual, é imediata nos processos em curso, estabelece a preferência 

do dinheiro na ordem de constrição, por meio da penhora ”on line”, 

conforme dispõe o art. 853 do CPC/2015, e consoante regulamentação do 

respectivo procedimento eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça 

deste Estado. A propósito: (...) Assim, com fulcro no art. 854 do CPC/2015, 

DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da parte 

executada CARLOS HENRIQUE ALEXANDRE, CPF nº 719.154.001-04, até 

o limite do crédito exequendo (R$ 95.710,16 – noventa e cinco mil, 

setecentos e dez reais e dezesseis centavos). Não sendo encontrados 

numerários para penhora, voltem-me os autos conclusos para análise da 

parte final do requerimento de fls. 66. Sem prejuízo, intime-se o executado 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o laudo de 

avaliação atualizada do imóvel indicado às fls. 55. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 259249 Nr: 3224-59.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Rescisória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADÃO RODRIGUES, MARIA LUCIA DOS REIS 

RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONINHO SANDRI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que o pedido de desistência apartou aos autos antes do 

recebimento da inicial, arquivem-se os autos, com as devidas baixas, sem 

o recolhimento das custas processuais.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188812 Nr: 10110-79.2013.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:OAB/MT 

11.340-A, CLEODEMIR DE PAULA MARTINS - OAB:15347/MT, FLAVIA 

BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B/MT, WAGNER ARGUELHO 

MOURA - OAB:9.689 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro nos artigos 321, parágrafo único, e 330, IV, 

do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

julgamento de mérito.Estando já quitadas as custas processuais, após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações.Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163065 Nr: 10930-69.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON DALÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED NORTE DO MATO GROSSO 

COOPERATIVA TRABALHO MEDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO 

- OAB:14583/MT, LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - 

OAB:MT/3530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, FERNANDO BRESSAN ARANDA - OAB:12089 A, JOSÉ 

OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 136/137.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 
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dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intimem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 188570 Nr: 9880-37.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS LUIZ GOBBI, MICHELE BUENO GOBBI, DEBORA 

BUENO GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Com fulcro no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita para o processamento e julgamento deste feito, por motivo de 

foro íntimo.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 205211 Nr: 7164-03.2014.811.0015

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO JULIO PEREIRA DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FASIPE - CENTRO EDUCACIONAL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - 

OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-B

 Indefiro o pedido de fls. 73, tendo em vista que a decisão de fls. 64/65 

revogou os benefícios da justiça gratuita, ante os termos do acordo que 

estabeleceu que as custas processuais seriam suportadas pelo 

requerente (fls. 49/51).

Desse modo, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o recolhimento das custas processuais, sob pena inscrição em 

divida ativa.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 163786 Nr: 11706-69.2011.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA COSTA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO BENTES PINHEIRO 

FILHO - OAB:OAB/PA 3210

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 143/148.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 186505 Nr: 7686-64.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANEJAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS 

LTDA-ME, PATRICIA ALVES APARECIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT-13.245-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro a substituição processual, uma vez que os documentos 

apresentados às fls. 75/80 comprovam que a presente demanda é objeto 

de cessão de crédito. Anote-se na D.R.A.

 Ademais, diligencie a Sra. Gestora na busca de endereços através do 

Sistema de Convênios do TJMT.

Após, se a resposta for positiva, cumpra-se a decisão de fls. 35.

Caso a resposta seja negativa, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção sem resolução do mérito.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187423 Nr: 8665-26.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON BARBOSA DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diligencie a Sra. Gestora na busca de endereços através do Sistema de 

Convênios do TJMT.

Restando infrutífera a busca, cite-se, por edital, a parte requerida 

DENILSON BARBOSA DIAS, com prazo de 30 (trinta dias), nos termos da 

decisão de fls. 60.

Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

embargos, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para que manifeste-se 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96998 Nr: 3959-73.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE YOSHIAKI YANAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEIA COMÉRCIO DE ARTIGOS DO 

VESTUÁRIO LTDA ME, CLÁUDIA REGINA CAVALCANTE DE AZEVEDO, 

LUCIANA MARIA VANZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:MT/6416-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 69 e 94, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada CLÁUDIA REGINA CAVALCANTE DE AZEVEDO – CPF nº 

571.022.871-00 e LUCIANA MARIA VANZ – CPF nº 003.190.941-89, até o 
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limite do crédito exequendo (R$ 41.056,30 – quarenta e um mil e cinquenta 

e seis reais e trinta centavos), o que faço com fulcro no artigo 854 do 

CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 128291 Nr: 7506-53.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO CLIMA COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTDA - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS SCHIMIDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS 

- OAB:15995/MT, KEOMAR GONÇALVES - OAB:15113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT, SILVIA HELENA SCHIMIDT - OAB:12.639

 Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a 

existência do crédito de fls. 78.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 35792 Nr: 6502-25.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉRCIO ROQUE ANTONELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANETE TEICHER RAMOS, WILSON MOREIRA 

RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELLA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19.727/O, VIVIANE MEIRA FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:MT / 12.305-B, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar a 

publicação do edital no site do TJMT, conforme inciso II, do artigo 257, do 

CPC.

Intimem-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229083 Nr: 5080-92.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELE BUENO GOBBI, CLOVIS LUIZ GOBBI, 

DEBORA BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com fulcro no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita para o processamento e julgamento deste feito, por motivo de 

foro íntimo.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 85563 Nr: 2995-17.2007.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRCE ZUANAZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSERLEI DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON OUVERNEI - 

OAB:13051/MT, FLAVIO DE PINHO MASIERO - OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 88. Expeça-se mandado de penhora, avaliação e 

remoção de bens suficiente à garantia da execução.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 153579 Nr: 1628-16.2011.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COLONIZADORA SINOP S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOREIRA GOULART - 

OAB:13439-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cite-se, por edital, o executado EDSON DOS SANTOS SILVA, com prazo 

de 30 (trinta dias), nos termos da decisão de fls. 24.

Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação de 

contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do 

CPC), o Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos 

autos para se manifestar, no prazo legal.

Apresentada a defesa, intime-se a parte autora para que manifeste-se 

nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 187200 Nr: 8417-60.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAICOL MARCHIORI STEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CTC CONSULTORIA DE CELULARES LTDA, 

DOMINGOS ANDRÉ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO REZENDE - 

OAB:11847-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a certidão de fls. 50, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação.

Ademais, defiro o pedido de fls. 49. Anote-se na D.R.A.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 165609 Nr: 450-95.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MIRDES PICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO FRANCISCO WALKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Intime-se o advogado Dr. Claudemir Nardin para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar devido instrumento procuratório conferindo poderes para 

representar a parte exequente, sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 84332 Nr: 1774-96.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRANIMAR - IND. DE MÁRMORE E GRANITO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMAGI INDUSTRIA DE MÁRMORE GIRONDA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 209.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello
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 Cod. Proc.: 39530 Nr: 2931-12.2004.811.0015

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA COSTA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VESLE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. 

- GR ELETRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIA SILVA DA MACENA - 

OAB:4380-B/MT, PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - OAB:4360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT, JEFFERSON AGULHÃO SPINDOLA - OAB:6416-B, MARIA 

CLAUDIMAR SOARES LACERDA - OAB:MT-9355, MIGUEL JUAREZ R. 

ZAIM - OAB:4656

 Desentranhe-se o pedido de fls. 249/250, uma vez que o incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica deve ser anotado no 

distribuidor. Proceda a Sra. Gestora de acordo com a orientação da CNGC, 

constante do Oficio Circular nº 420/2016 – DOF.

Após, voltem-se os autos conclusos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 261386 Nr: 4520-19.2016.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS LUIS GOBBI, MICHELE BUENO GOBBI, DEBORA 

BUENO GOBBI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE FERNANDA JULIO - 

OAB:OAB/MT 19.489, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Com fulcro no artigo 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita para o processamento e julgamento deste feito, por motivo de 

foro íntimo.

Remetam-se os autos ao substituto legal.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 227218 Nr: 3986-12.2015.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALMIRO FRANCISCO WALKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SCHEVINSKI - 

OAB:13272/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:12113/MT, ZILAUDIO 

LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 Ante a procedência da impugnação, intime-se o embargante para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao recolhimento das custas 

processuais, sob pena de extinção sem julgamento de mérito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 86278 Nr: 3732-20.2007.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTOBENS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GAZZI - 

OAB:6028-A/MT

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 185/186.

Intime-se a executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Não satisfeita à obrigação, expeça-se mandado de penhora e avaliação, 

seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do CPC/2015).

Intimem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 239813 Nr: 11918-51.2015.811.0015

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIRO FRANCISCO WALKER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ PIRES ROCHA - 

OAB:13067/MT

 Cumpra-se com urgência a decisão de fls. 28/30, transladando cópia para 

os autos código nº 227218.

Ante o lapso temporal decorrido desde o pedido de suspensão de fls. 33, 

intime-se o impugnado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento das custas processuais deste incidente, sob pena de 

inscrição em Dívida Ativa.

Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 190341 Nr: 11791-84.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABELA RAZNIEVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8506 - A

 Ante o lapso temporal decorrido desde o pedido de suspensão de fls. 

140/141, intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento das custas processuais finais, sob pena de 

inscrição em Dívida Ativa.

Intime-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 84337 Nr: 1804-34.2007.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFFERSON GABARDO, JULIANA FOLADOR GABARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PALOMA VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO HENRIQUE CONTINI 

ROVERI - OAB:13297/MT

 Defiro o pedido de fls. 396. Intime-se a executada para cumprir a 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser acrescida ao 

débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do CPC, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do débito.

Intimem-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 99973 Nr: 6992-71.2008.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUSSI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEVI SOARES DOS REIS, DAVI SOARES DOS 

REIS, ELISEU SOARES DOS REIS, MÁRIO CEZAR SOARES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JÚNIOR - OAB:8384-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL MOURA NOGUEIRA - 

OAB:MT/5.465, JEAN ROHLING DUPIM CARVALHO - OAB:14725/MT, 

LUIZ IORI - OAB:MT/7.865

 Rejeito impugnação de fls. 111/112, uma vez que o índice de correção 

monetária e o seu termo inicial estão corretos, de modo que homologo o 
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cálculo de fls. 106/108.

Lavre-se o termo de penhora de 145,00 has da área do objeto da matricula 

nº 21.825 (fls. 92/94), intimando-se os executados e cônjuges.

Após, providencie-se a avaliação do bem.

Intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 173566 Nr: 8781-66.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MENESTRINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifico que a parte devedora foi devidamente citada para o cumprimento 

da obrigação às fls. 50, mas não pagou o débito.

Destarte, cabível a penhora de ativos financeiros, uma vez que o artigo 

835 do CPC/2015 estabelece a preferência do dinheiro na ordem de 

constrição, por meio da penhora ”on line”, conforme dispõe o art. 853 do 

CPC/2015, e consoante regulamentação do respectivo procedimento 

eletrônico pela Corregedoria Geral da Justiça deste Estado. A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA 

ON LINE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 

MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR. 1. A Corte Especial deste Tribunal 

ao apreciar o REsp n. 1.112.943/MA, submetido ao rito dos recursos 

repetitivos (CPC, art. 543-C), consolidou a orientação de que, após a 

edição da Lei 11.382/2006, a penhora de dinheiro depositado em conta 

corrente pode ser efetivada, independentemente de ser demonstrado o 

esgotamento da busca de outros bens passíveis de penhora, sendo certo 

que esse procedimento não configura ofensa ao princípio da menor 

onerosidade para o devedor. 2. Agravo regimental a que se nega 

provimento.” (STJ – Quarta Turma- AgRg no AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 135.687 - SP (2012/0011963-0.

Assim, DEFIRO o pedido de penhora de ativos financeiros em nome da 

parte executada SERGIO MENESTRINA – CPF nº 631.708.841-15, até o 

limite do crédito exequendo (R$ 217.185,07 – duzentos e dezessete mil e 

cento e oitenta e cinco reais e sete centavos), o que faço com fulcro no 

artigo 854 do CPC.

 Realizado o procedimento pelo Bacen e tornando-se indisponíveis os 

ativos financeiros, intime-se a parte executada na pessoa de seu 

advogado, ou não tendo, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis ou ainda 

remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, nos termos 

do artigo 854, § 3º, incisos I e II do CPC/2015.

Não sendo encontrados numerários para penhora, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se.

6ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278905 Nr: 15365-13.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIL SOUSA LEITE, MARIA DO SOCORRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT., impulsiono estes autos à intimação da parte autora, 

para, querendo, no prazo legal, manifestar-se acerca da(s) 

contestação(ões) protocolada(s) e juntada(s) tempestivamente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 180546 Nr: 1386-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRIA MARIA EBERHART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA SUYENE PAULI LEITÃO - 

OAB:MT 10.476, SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - OAB:14061/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, ao tentar expedir os Precatórios nestes autos, pois os dois 

valores ultrapassam R$ 7.000,00, o Sistema de Precatórios não aceita, 

pois está configurado para o mínimo de R$ 26.400,00. Encaminhei email a 

Cesarine no Setor de Precatórios, requerendo providências para sanar o 

problema, e que serão aguardadas as referidas proviências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 235940 Nr: 9421-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. MECÂNICA LTDA - ME, ANGELA LUCIA 

DALL ASTRA, ROBERTO RINALDI DALL ASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 Vistos etc.

 I - INTIME-SE o EXCEPTO para IMPUGNAR a EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta às fls. 19-25;

 II - Após, INTIME-SE o EXCIPIENTE para MANIFESTAR, no prazo de 10 

(dez) dias;

 III – Decorridos os prazos, CERTIFIQUE-SE e CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177008 Nr: 12773-35.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE OLTRAMARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Estado do Mato Grosso

 Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Sinop / Sexta Vara

Alvará Eletrônico n° 299247-7 / 2017

Quarta-feira, 1 de Fevereiro de 2017

Este documento é somente informativo.

Processo / Ano: 0 / 0 Tipo de Procedimento: Processo

Código Processo 177008

Requerente: DENISE OLTRAMARI Advogado: THIAGO VIZZOTTO 

ROBERTS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EI

Requerido: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

Beneficiário: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA EI

Conta Judicial 300108275821

Valor: R$ 16.500,58 (dezesseis mil e quinhentos reais e cinquenta e oito 

centavos)

Autorizado: THIAGO VIZZOTTO ROBERTS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA EI-

CPF/CNPJ: 25.048.031/0001-43

Data de Emissão: 01/02/2017

Titular Conta THIAGO VIZZOTTO ROBERTS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 

ADVOCACIA EI-

CPF/CNPJ Titular Conta 25.048.031/0001-43

Banco Agência Conta

 748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A. 0812 552305

Forma Liberação T.E.D.

Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
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Usuário: Célia Terezinha Gomes de Amorim

Status: Solicitado

Mensagem: Aguardando Assinatura

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 172639 Nr: 8025-57.2012.811.0015

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TERESINHA APARECIDA BRAGA 

MENEZES - OAB:6972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e Ordem de 

Serviço nº 003/2016, abro vistas a(o) Procurador(a) da parte Requerente, 

para que, no prazo de 05(cinco) dias, promova a juntada da cópia da 

sentença proferida nos autos sob o código nº 77440, para posteriormente 

proceder a expedição de RPV.

Sinop-MT, 02 de fevereiro de 2017.

Rosangela de Lurdes Tello

 Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 116027 Nr: 8612-84.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEBORA BUENO GOBBI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho estes autos conclusos, para intimação do 

executado, em razão da resposta à Exceção de Pré-Executividade

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 235940 Nr: 9421-64.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Sinop/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. MECÂNICA LTDA - ME, ANGELA LUCIA 

DALL ASTRA, ROBERTO RINALDI DALL ASTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARVIN KRAUSPENHAR 

JUNIOR - OAB:9061-B-MT

 C E R T I D Ã O

Certifico que conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do CPC, Capitulo 2, 

Seção 17, encaminho estes autos conclusos, para intimação do 

executado, em razão da resposta à Exceção de Pré-Executividade

Notificação

Notificação Classe: CNJ-7 6ª VARA CÍVEL DE SINOP

Processo Número: 1003223-57.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OROZIMBO ELIAS MOREIRA (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

BEATRIZ FERREIRA MOREIRA (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

SINOP NOTIFICAÇÃO Sinop-MT, 2 de fevereiro de 2017. Ao LACIC - 

LABORATÓRIO DE HEMODINÂMICA DO CENTRO OESTE LTDA A/C DE SEU 

REPRESENTANTE LEGAL Senhor(a): Por intermédio deste e por 

determinação do MM. Juiz de Direito em Substituição Legal da 6ª Vara 

desta Comarca de Sinop-MT, cumpre-me NOTIFICAR Vossa Senhoria dos 

termos da ação abaixo identificada, para que realize no requerente 

OROZIMBO ELIAS MOREIRA, devidamente qualificado nos autos, o 

procedimento de ANGIOPLASTIA CORONARIANA PERCUTÂNEA E 

IMPLANTE DE 2 (DOIS) STENTS FARMACOLÕGICOS, ressaltando que, 

após a prestação do serviço deverá carrear aos autos a descrição 

pormenorizada do procedimento e apresentar NOTA FISCAL devidamente 

assinada pela parte autora ou seu representante legal dos HONORÁRIOS 

MÉDICOS e MATERIAIS utilizados na cirurgia, juntamente com o número da 

conta, para que seja feita a liberação dos valores. Tudo em conformidade 

com o despacho, petição inicial e documentos, cujas cópias seguem 

anexas. NÚMERO DO PROCESSO: 1003223-57.2016.8.11.0015 VALOR 

DA CAUSA: R$ R$ 20.000,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) 

PARTE AUTORA: AUTOR: OROZIMBO ELIAS MOREIRA PARTE 

REQUERIDA: RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE SINOP 

CAROLINE FERNANDA DORIGO HARA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 35203800

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 287526 Nr: 816-61.2017.811.0015

 AÇÃO: Liberdade->Medidas Garantidoras->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DOUGLAS DE FREITAS STANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA KONZEN - 

OAB:MT-22.394, CLEUSA TERESINHA HAUBERT - OAB:OAB/MT 

19.234/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, considerando que não foram trazidos aos autos 

quaisquer elementos novos capazes de demonstrar o desaparecimento 

dos requisitos ensejadores da prisão, mantenho a prisão preventiva do 

indiciado DOUGLAS DE FREITAS STANTE com fundamento no art. 312, do 

Código de Processo Penal.Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 226501 Nr: 3629-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, TAFAREL 

RODRIGUES PEREIRA MACIEL, ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES, 

MAIKI FAGUNDES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, ANTONIO FERREIRA DINIZ - OAB:16.355-MT, 

MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297/MT

 Vistos,

 Reexaminando a questão decidida, concluo que não deve ser modificado 

o decisum verberado (fls.738/751), cujos fundamentos bem resistem às 

razões do recurso, de forma que o mantenho. Sendo assim, remetam-se 

os autos ao E. TJMT, com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 161874 Nr: 9537-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Desaforamento de Julgamento->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT

 Em razão da decisão de fls. 2074/2076 não ter sido poublicada 

integralmente, impulsiono estes autos para intimar o advogado Claudio 

Alves Pereira, de que foi designado o dia 16 de março de 2017, as 
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08h30min, para julgamento do réu pelo Tribunal do Juri.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 161874 Nr: 9537-12.2011.811.0015

 AÇÃO: Desaforamento de Julgamento->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR TAFFAREL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILMAR TAFFAREL, Cpf: 58280081968, 

Rg: 27753595-5, Filiação: Adelino Taffarel e Clementina Lazzareti Taffarel, 

data de nascimento: 04/08/1956, brasileiro(a), natural de Mondai-SC, 

casado(a), agricultor, Telefone 66 9629-7768. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Proceder a INTIMAÇÃO do Réu para comparecer à Sessão de 

Julgamento do Tribunal do Júri a ser realizada no dia 16/03/2017 às 

8h30min, no endereço sito abaixo

Despacho/Decisão: Vistos, Ante o teor da certidão retro, certifique-se se 

houve devolução das cartas precatórias expedidas às fls. 2078/2079. Em 

caso negativo, solicite-se a devolução das referidas missivas, as quais já 

foram devidamente cumpridas.De igual forma, certifique-se se houve 

manifestação da defesa do acusado em relação à testemunha Florencio 

Vieira do Nascimento, conforme determinado na decisão de fl. 274/276. Na 

hipótese positiva, expeça-se o necessário para intimá-lo para a sessão de 

julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri, outrora designado nos autos. 

Na hipótese negativa, desde já homologo a desistência tácita da inquirição 

em plenário da testemunha em comento.Expeça-se, com urgência, 

mandado de intimação para o acusado no endereço residencial constante 

na petição de fls. 1989/1993, devendo ser consignado que, na hipótese de 

o meirinho perceber que o acusado está tentando se furtar em receber a 

intimação, deverá proceder a intimação por hora certa , aplicando-se 

analogicamente o artigo 362 do Código de Processo Penal.Outrossim, ante 

o teor da certidão de fl. 2083, intime-se a Defesa, via DJE, para que 

forneça o correto endereço de trabalho do réu, uma vez que, consta dos 

autos (fl. 2083) que o acusado “jamais fora funcionário” na empresa 

existente no endereço informado no 6° parágrafo da petição de fl. 1893. 

Com o aporte do endereço de trabalho atualizado do acusado, deve ser 

expedido o necessário para intimá-lo pessoalmente do ato no endereço 

informado.Após o cumprimento das diligências acima, remetam-se os 

autos ao Ministerio Público, com urgência, para que se manifeste 

expressamente quanto às testemunhas Isaias Galdino da Silva, Jânio 

Jorge dos Santos, Tarcisio Ribas Thiesen e Charles Broges da Silva.Com o 

aporte da manifestação ministerial, expeça-se o necessário para intimação 

das testemunhas supracitadas.Na hipótese de restar infrutíferas as 

tentativas de intimação pessoal do acusado, desde já determino sua 

intimação via edital, nos moldes da legislação processual penal vigente, 

devendo a secretaria atentar-se para a expedição do necessário em 

tempo para realização do ato.Por fim, reitero, oportunamente, que o feito 

encontra-se inserto na meta 2, sendo alvo de constante acompanhamento 

do CNJ, não podendo ser objeto de nova redesignação, devendo a 

secretaria dar maior atenção à sua tramitação.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RENATA RODRIGUES 

MARMOL , digitei.

Sinop, 01 de fevereiro de 2017

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 282048 Nr: 17082-60.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

CONDENAR WELLINGTON FARIAS, brasileiro, natural de São Luiz/MA, 

nascido aos 07/03/1983, solteiro, filho de Elizia Emogenia Farias, auxiliar 

de produção, atualmente recolhido na Penitenciária “Ferrugem”, nesta 

cidade de Sinop/MT, nas penas dos artigos 157, caput, c.c artigo 14, 

inciso II, ambos do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 284731 Nr: 18783-56.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOEL RAMOS CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/MT

 Vistos,

D.R.A.

Recebo a denúncia ofertada pelo Ministério Público, dando o acusado 

JOEL RAMOS CARNEIRO, como incursos nos artigos 121, § 2°, incisos I, 

IV e VI, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c artigo 5°, incisos 

I, II e III da Lei 11.340/06 e sob efeitos da Lei 8.072/90.

Cite-se o acusado para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, em consonância com o art. 406 do Código de Processo 

Penal.

 Consigne-se no mandado que o oficial de justiça deverá indagar o 

acusado se este possui condição financeira para constituir advogado. Em 

caso negativo, informá-lo-á de que será assistido pela Defensoria Pública, 

que desde já nomeio e determino sua intimação para apresentarem 

resposta no prazo de até 10 (dez) dias, nos termos do art. 396-A, § 2º, 

CPP.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 8 (oito) 

(art. 406, §3°, CPP), qualificando-as e, se necessário, requerer suas 

intimações.

Proceda-se a inserção da presente denúncia no Banco de dados do SINIC 

(Sistema Nacional de Informações Criminais), conforme dispõe o item 

7.5.1, IV da CNGC.

Defiro o requerido nos itens “2 e 3” da cota Ministerial.

Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 103256 Nr: 10285-49.2008.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR DO AMOR DIVINO DA SILVA, 

BENEDITO SILVA, DAVID PIMENTA DE OLIVEIRA FILHO, ANTONIO 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERNANDO ALVES 

SANTOS - OAB:MT/11.434-A, CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B/MT, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT, OVÍDIO ILTOL 

ARALDI - OAB:MT / 7.974-B, THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - 

OAB:11004-B/MT

 Certifico que o advogado do reeducando Ademir do Amor Divino da Silva, 

Ovidio Iltol Araldi, fica devidamente INTIMADO à apresentar 

CONTRA-RAZÕES de apelação, nestes autos, no prazo legal. Dou Fé

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 275060 Nr: 13117-74.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO HENRIQUE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): RODRIGO HENRIQUE COSTA, Cpf: 

06334837109, Rg: 3063117-3, Filiação: Nivaldo Henrique Costa e Lenir 

Silva, data de nascimento: 09/02/1995, brasileiro(a), natural de Santa 

Helena, Sinop-MT, solteiro(a), sevente de pedreiro, aux. de serv. gerai. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Consta na inicial que no dia 20 de março de 2015, por 

volta das 23h, em via pública, qual seja: na BR-163, Zona Rural, 

proximidades do Frigorífico Frialto, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, 

os denunciados RODRIGO HENRIQUE COSTA e MARCOS VINICIUS DE 

ALBUQUERQUE DE SOUSA, em coatoria, adquiriram e traziam consigo 

droga, semautorização e em desacordo com determinação egal e 

regulamentar, coforme auto de apreensão (fls. 27) e laudo preliminar (fls. 

19).

Despacho: Ação Penal - Código Apolo 275060Vistos.Tendo em vista que o 

acusado Rodrigo não foi localizado no endereço constante nos autos para 

citação (fl. 108), determino seja citado por edital, com prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do artigo 361, do CPP, com as observâncias do artigo 

365, do mesmo código.Em caso de comparecimento do acusado, 

voltem-me os autos conclusos para designação de audiência de instrução 

e julgamento.Uma vez citado por edital, se não comparecer o acusado, 

nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do 

prazo prescricional, contados a partir do primeiro dia útil após o prazo 

assinalado no edital de citação, acrescido do tempo para o acusado 

comparecer ou constituir advogado, o qual, diante da omissão do artigo 

366, do CPP, entendo como sendo de 10 dias, em conjugação com o caput 

do artigo 396, do CPP).Acaso não compareça o acusado, os autos 

deverão aguardar em cartório, procedendo a Sra. Gestora as anotações 

necessárias no Sistema Apolo.Notifiquem-se o Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Sinop, 03 de 

novembro de 2016.Débora Roberta Pain Caldas Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARCOS ROGÉRIO 

PEREIRA, digitei.

Sinop, 31 de janeiro de 2017

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

52/2007-CGJ

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 277863 Nr: 14739-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DA SILVA CAPILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16.355-MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Por todo o exposto, julgo procedente a acusação, de acordo com os fatos 

narrados na denúncia (fls. 01c/01e), para:CONDENAR WAGNER DA 

SILVA CAPILA, brasileiro, nascido em Pimenta Bueno/RO, no dia 

04/11/1994, filho de José Carlos Capila e Adriana Mariana da Silva, inscrito 

no RG sob o n. 2635548-5 SSP/MT, residente na Rua 02, Chácara São 

Cristóvão, nesta cidade, atualmente segregado na Penitenciária Ferrugem 

(nesta cidade), por violar as normas penais incriminadoras previstas no 

artigo 33 da Lei n. 11.343/06 e artigo 330 do Código Penal, fixando-lhe a 

pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de 

reclusão, em regime incialmente semiaberto, e 15 (quinze) dias de 

detenção em regime incialmente aberto, devendo ser cumpridas nos 

termos do artigo 76 do Código Penal (primeiramente a pena de reclusão e, 

posteriormente, a de detenção), bem como pena pecuniária de 560 

(quinhentos e sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 avos do salário 

mínimo vigente à época dos fatos por dia-multa, ficando sujeita à 

atualização do artigo 49, § 2.º e pagamento no prazo do artigo 50, ambos 

do Código Penal.Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e das 

despesas processuais.Em análise à manutenção ou não da prisão 

cautelar, notadamente diante da Portaria n. 001/2017 (mutirão neste Juízo 

para análise das prisões provisórias), o sentenciado poderá aguardar o 

trânsito em julgado em liberdade, diante do regime fixado para o 

cumprimento inicial da pena (semiaberto) e por inexistir nesta Comarca 

colônia agrícola, industrial ou similar, ou mesmo casa do albergado, não 

sendo crível permanecer em regime mais gravoso do que o fixado nesta 

sentença (súmula vinculante 56/STF).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 263058 Nr: 5434-83.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI DE PAULA LEITE - 

OAB:21146/O-MT

 [...]Dessa forma, havendo fundada dúvida quanto à iniciativa da 

agressão, impõe-se a absolvição do acusado, ante a constatação de 

agressões recíprocas e proporcionais. DISPOSITIVO - Por todo o exposto, 

julgo improcedentes os fatos narrados na denúncia, para ABSOLVER 

JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, com qualificação nos autos, quanto ao crime 

de lesão corporal (CP, art. 129, § 9.º), nos termos do que preconiza o 

artigo 386, inciso VII, do CPP e declarar extinta sua punibilidade quanto ao 

crime previsto no artigo 147, do CP (ameaça), diante da ausência 

superveniente de condição de procedibilidade, diante da retratação da 

representação antes do recebimento da denúncia. Após o trânsito em 

julgado, expeçam-se os ofícios aos órgãos vinculados à jurisdição 

criminal, inclusive à INFOSEG, comunicando acerca desta sentença 

absolutória. Publicada em audiência. Dispensado o registro, nos termos do 

Provimento 42/2008-CGJ. Saem as partes intimadas para os efeitos 

recursais, inclusive o acusado. Cumpra-se”. Nada mais, após lido e 

achado conforme eu, Rosana Barboza Moreira, o digitei.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001755-97.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. E. G. R. (AUTOR)

E. C. D. R. G. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO TOLEDO SILVA OAB - 0019123-A/MT (ADVOGADO)

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - 0015625-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. L. D. R. F. (RÉU)

J. J. N. (RÉU)

T. L. R. N. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

VISTOS. CINTIA EMANUELLE GONÇALVES REZENDE, devidamente 

qualificada e representada por sua genitora, ingressou com AÇÃO 

REVISIONAL DE alimentos em face de Thiago Luis Rezende Neto, Cléria 

Lúcia de Rezende Ferreira e José Joaquim Neto, também identificados. 

Pela petição de (evento n.º 4150824), a autora requereu a desistência da 

ação, antes da citação dos requeridos. É o relatório. Decido. Preleciona 

THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua obra “Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor”, em comentário ao art. 485, inciso viii, do CPC: “O 

pedido de desistência da ação somente poderá ser acolhido se houver 

assentimento do réu, que já tenha oferecido resposta, ou por renúncia do 

autor ao direito pleiteado.” (RJTAMG 38/230). Em consequência, com 

fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, homologo o pedido de desistência formulado, nos termos 
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sobreditos. Sem custas, posto que defiro às partes os benefícios da 

assistência judiciária gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com 

as devidas baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-69 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000531-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

WERUSKA FONTES MAGALHAES OAB - 10250-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. D. M. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 105 e 287 do CPC. II- Dessa forma, faculto à parte autora a 

emenda da inicial, sanando as irregularidades, devendo adequar a 

procuração outorgada, acrescentando seu endereço eletrônico, e, caso 

integre sociedade de advogados, deverá indicar o nome desta, com o 

respectivo numero de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e 

endereço completo e, inclusive, adequando os poderes, separando os 

relativos à cláusula específica, conforme estabelecem os artigos 105, §3º 

e 287 do NCPC. No prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o 

artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento. III- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-58 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000386-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO BASTIAN FAGUNDES (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO ANTONIO DORNELAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 105, parte final, e 287 do CPC. II- Dessa forma, faculto aos 

requerentes a emenda da inicial, sanando as irregularidades, devendo 

adequar a procuração outorgada, acrescentando seu endereço 

eletrônico, e, caso integre sociedade de advogados, deverá indicar o 

nome desta, com o respectivo número de registro na Ordem dos 

Advogados do Brasil e endereço completo e, inclusive, adequando os 

poderes, separando os relativos à cláusula específica, conforme 

estabelecem os artigos 105, §3º e 287 do NCPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. III- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-99 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000475-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VYTORIA FACIOCHI CORREIA (REQUERENTE)

LUCIA ANGELA FACIOCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BARBARA LENZA LANA (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOACIR CORREIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

Vistos. I- Verifico que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos 

nos artigos 105, parte final, §3º, 287 e 292 do CPC. II- Dessa forma, 

faculto à parte autora a emenda da inicial, devendo, para tanto, readequar 

a procuração ora outorgada, nos exatos termos do Código de Processo 

Civil vigente, acrescentando seu endereço eletrônico, e, caso integre 

sociedade de advogados, deverá indicar o nome desta, com o respectivo 

numero de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço 

completo e, adequando os poderes, separando os relativos à cláusula 

específica, conforme estabelecem os artigos 105, §3º e 287 do NCPC, no 

prazo de 15 (quinze) dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob 

pena de indeferimento. Por fim, no prazo acima assinalado, deve adequar 

o valor da causa, incluindo o valor correspondente ao acervo patrimonial 

amealhado pelo casal, base forte no artigo 292, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, tudo sob pena de indeferimento. III- Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-69 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004908-41.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. F. D. S. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - 0019716-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. R. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

VISTOS. KAWÂ VINICIUS FRANCISCCO ROSA, ALLAN PATRYCK 

FRANCISCO ROSA, NATHAN FERNANDO FRANCISCCO ROSA e JOÃO 

EMANOEL FRANCISCO DA ROSA, representados por sua genitora 

PATRÍCIA FERNANDA DA SILVA FRANCISCO, intentaram a presente ação 

não atentando para os requisitos impostos da petição inicial. Foi 

oportunizada por duas vezes, a emenda da inicial, para a advogada dos 

requerentes juntar a procuração de acordo com os artigos 105,§3º e 287 

do NCPC, sob pena de indeferimento (Id´s n. 4179935 e 4327099). Os 

requerentes manifestaram-se acerca da emenda (id. n. 4510199), todavia, 

deixaram de anexar a procuração. É o relatório. Decido. A petição inicial 

deve ser indeferida, por inábil a dar início à relação jurídica processual. 

Denota-se que os requerentes não adequaram a exordial aos ditames 

regulares do códex processual, de modo que o indeferimento da inicial é 

de rigor. Ante o exposto com fundamento no artigo 321 parágrafo único, 

c/c art. 330, IV, todos do CPC, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, 

nos termos do Art. 485, I do CPC não resolvo o mérito. Sem custas e sem 

honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-241 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002980-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UELLITON DA SILVA LACERDA OAB - 21407-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

K. P. A. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

Vistos. I- faculto ao requerente a emenda da inicial, novamente, devendo 

adequar a procuração outorgada, adequando os poderes que lhe foram 

conferidos, separando os relativos à cláusula específica, conforme 

estabelecem os artigos 105, parte final, do NCPC, no prazo de 15 (quinze) 

dias, em conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de 

indeferimento. II- Intime-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 291245 Nr: 11318-74.2012.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA MARIA DA SILVA DRUMAND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE CUJUS PAULO SÉRGIO PEREZ DRUMAND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL FERNANDES FABRINE - 

OAB:6667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, diante da juntada da petição de fls.94/95, intimo a parte 

inventariante para manifestar-se, no prazo legal, nos termos do r. 

despacho de fls.78.

Notificação

Notificação Classe: CNJ-98 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 
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VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001453-68.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. (REQUERENTE)

C. C. D. A. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEMERSON LEITE DE SOUZA OAB - 20626-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

JOSE ANTONIO BEZERRA FILHO

 

Vistos. I– Tendo em vista o interesse de incapaz, vista ao Ministério 

Público, base forte no art. 178, II, CPC/2015. II- Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-69 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005917-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL BENJAMIM RODRIGUES ALVES (AUTOR)

AGATHA YASMIM RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - 5645-N/MT (ADVOGADO)

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - 12120-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER COSTA ALVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1005917-38.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o pedido AJG. 

Comprovada a paternidade (Id. 4535569), e não havendo comprovação da 

remuneração do requerido, arbitro alimentos provisórios no importe de 

20% dos rendimentos líquidos do genitor. Os alimentos deverão ser 

colocados à disposição dos filhos até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir 

da citação, mediante desconto em folha de pagamento do requerido e, 

posterior depósito em conta bancária da genitora da infante, indicada no 

item “c”, da petição contida no Id. 1986139. Oficie-se ao empregador do 

requerido (item “V”, da petição contida no Id. 4535565), para desconto em 

folha de pagamento da pensão alimentícia. Considerando que as partes 

podem resolver por consenso o valor da verba alimentar ante as 

necessidades dos filhos e condições financeiras do genitor, determino 

seja designada, pela secretaria, de conformidade com a pauta da 

conciliadora, audiência de conciliação, expedindo-se o necessário à 

realização do ato. Cite-se e intime-se o requerido, por Oficial de Justiça, e 

intime-se a genitora dos requerentes, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus respectivos Advogados ou Defensores Públicos. 

Da audiência, se não houver acordo, passará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para o requerido contestar, desde que o faça por intermédio 

de advogado, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados 

na inicial (artigos 335, inciso I e 344, ambos do NCPC). Observe a 

prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do NCPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea 

Grande/MT, 01 de Fevereiro de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-69 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1005917-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARIEL BENJAMIM RODRIGUES ALVES (AUTOR)

AGATHA YASMIM RODRIGUES ALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - 12120-O/MT (ADVOGADO)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - 5645-N/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER COSTA ALVES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTUS LEGIS)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE 2ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES PJE nº. 

1005917-38.2016.8.11.0002. VISTOS etc. Defiro o pedido AJG. 

Comprovada a paternidade (Id. 4535569), e não havendo comprovação da 

remuneração do requerido, arbitro alimentos provisórios no importe de 

20% dos rendimentos líquidos do genitor. Os alimentos deverão ser 

colocados à disposição dos filhos até o dia 10 (dez) de cada mês, a partir 

da citação, mediante desconto em folha de pagamento do requerido e, 

posterior depósito em conta bancária da genitora da infante, indicada no 

item “c”, da petição contida no Id. 1986139. Oficie-se ao empregador do 

requerido (item “V”, da petição contida no Id. 4535565), para desconto em 

folha de pagamento da pensão alimentícia. Considerando que as partes 

podem resolver por consenso o valor da verba alimentar ante as 

necessidades dos filhos e condições financeiras do genitor, determino 

seja designada, pela secretaria, de conformidade com a pauta da 

conciliadora, audiência de conciliação, expedindo-se o necessário à 

realização do ato. Cite-se e intime-se o requerido, por Oficial de Justiça, e 

intime-se a genitora dos requerentes, para que compareçam à audiência, 

acompanhados de seus respectivos Advogados ou Defensores Públicos. 

Da audiência, se não houver acordo, passará a correr o prazo de 15 

(quinze) dias para o requerido contestar, desde que o faça por intermédio 

de advogado, sob pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados 

na inicial (artigos 335, inciso I e 344, ambos do NCPC). Observe a 

prerrogativa prevista no artigo 212, §§ 1º e 2°, do NCPC. Cientifique-se o 

Ministério Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Várzea 

Grande/MT, 01 de Fevereiro de 2017. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES 

NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001972-43.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE PEREIRA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS OAB - 15747-O/MT 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE PEREIRA PINTO (RÉU)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1001972-43.2016.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas.Intimar a parte inventariante para que no prazo de 05 (cinco) dias 

incluir os herdeiros arrolados nas primeiras declarações no polo passivo 

da ação. V. Grande, 2 de fevereiro de 2017 Nercy Anchieta Gestora 

Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002480-86.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ RODRIGUES DE MOURA (AUTOR)

EDUARDO RODRIGUES DE MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DELCI BALEEIRO SOUZA OAB - 0010246-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DE MOURA (RÉU)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

PJE nº. 1002428-90.2016.8.11.0002 VISTOS etc. Defiro, por ora, o pedido 

de AJG, sem prejuízo de determinar o recolhimento “a posteriore”, após a 

apuração do ativo. Nomeio Inventariante a Sra. Beatriz Rodrigues de 

Moura,independentemente da lavratura de termo de qualquer espécie (art. 

660, do CPC/2015). Deve a requerente cumprir o que dispõe o artigo 659 e 

seguintes do CPC/2015: Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre 

partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, 

com observância dos arts. 660 a 663. § 1o O disposto neste artigo 
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aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro 

único. § 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha 

ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta 

de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos 

bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para 

lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos 

porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos 

termos do § 2o do art. 662. Art. 660. Na petição de inventário, que se 

processará na forma de arrolamento sumário, independentemente da 

lavratura de termos de qualquer espécie, os herdeiros: I - requererão ao 

juiz a nomeação do inventariante que designarem; II - declararão os títulos 

dos herdeiros e os bens do espólio, observado o disposto no art. 630; III - 

atribuirão valor aos bens do espólio, para fins de partilha. Art. 661. 

Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 663, não se 

procederá à avaliação dos bens do espólio para nenhuma finalidade. Art. 

662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões 

relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e 

de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do 

espólio. § 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no 

valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo 

administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos 

meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral. § 2o O 

imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, 

conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades 

fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos 

herdeiros. Art. 663. A existência de credores do espólio não impedirá a 

homologação da partilha ou da adjudicação, se forem reservados bens 

suficientes para o pagamento da dívida. Parágrafo único. A reserva de 

bens será realizada pelo valor estimado pelas partes, salvo se o credor, 

regularmente notificado, impugnar a estimativa, caso em que se promoverá 

a avaliação dos bens a serem reservados. Art. 664. Quando o valor dos 

bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, o 

inventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao 

inventariante nomeado, independentemente de assinatura de termo de 

compromisso, apresentar, com suas declarações, a atribuição de valor 

aos bens do espólio e o plano da partilha. § 1o Se qualquer das partes ou 

o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, que 

oferecerá laudo em 10 (dez) dias. § 2o Apresentado o laudo, o juiz, em 

audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo de plano 

todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas. § 3o 

Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e 

pelas partes presentes ou por seus advogados. § 4o Aplicam-se a essa 

espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672, 

relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária 

e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio. § 

5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às 

suas rendas, o juiz julgará a partilha. Eventual renúncia deve ser dar na 

forma da lei, ou seja, por termo nos autos ou escritura pública. Após as 

providências que cabem aos interessados, certifique-se a respeito do 

recolhimento dos impostos devidos, bem como a juntada das necessárias 

certidões negativas, remetendo-se o feito à Procuradoria do Estado, em 

virtude do que prevê o § 2º, do art. 659, do CPC/2015. Em seguida, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 de Outubro de 

2016. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-241 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002272-05.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA AYARDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTH AIARDES OAB - 15463-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA APARECIDA VILELA DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

SONIA APARECIDA AYARDE (REQUERIDO)

EDINA APARECIDA VILELA (REQUERIDO)

SANDRA APARECIDA AYARDE DE ABREU (REQUERIDO)

JOAO BATISTA VILELA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES SILVA

 

PJE nº. 1002272-05.2016.8.11.0002 VISTOS etc. Defiro, por ora, o pedido 

de AJG, sem prejuízo de determinar o recolhimento “a posteriore”, após a 

apuração do ativo. Nomeio Inventariante a Sra. Solange Aparecida Ayarde 

da Silva, que deverá assinar o termo de compromisso no prazo de cinco 

dias (art. 617, parágrafo único, do CPC/2015), e apresentar as primeiras 

declarações no prazo de 20 dias (art. 620, do CPC/2015). Assim, feitas as 

primeiras declarações, citem-se para os termos do Inventário, os 

herdeiros não representados, legatários, a Fazenda Pública e o Ministério 

Público (art. 626, do CPC/2015), se houver menor de idade ou maior 

incapaz, para os fins previstos no artigo 627, do NCPC. Findo o prazo 

previsto no artigo 627, do CPC/2015, proceda-se a avaliação do(s) 

bem(ns) do espólio. A avaliação é dispensada se a parte trouxer aos 

autos o cálculo do imposto e guias correspondentes, emitidas pela 

Fazenda Pública. Após, a Inventariante deverá apresentar as últimas 

declarações (art. 636, do CPC/2015) e plano de partilha, ouvindo-se as 

partes. Cumpridas as determinações acima descritas, venham-me os 

autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 30 de 

Setembro de 2016. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves Silva

 Cod. Proc.: 301358 Nr: 22100-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KTDSG, RTDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDGGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSB- FAC. DESE. SÁVIO 

BRANDÃO - OAB:, SOLANGE APARECIDA GONÇALVES-FAUSB - 

OAB:4533

 Processo nº. 22100-43.2012.811.0002.

Código nº. 301358.

 VISTOS etc.

Considerando que esta signatária estará em gozo de compensatórias nos 

dias 30 e 31/03/2017, o que torna prejudicadas as audiências designadas 

para as referidas datas, redesigno a audiência para 12 de Abril de 2017, 

às 14 horas e 20 minutos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 01 de Fevereiro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves Silva

 Cod. Proc.: 221452 Nr: 1705-35.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCG, JG, RG, DG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:8860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 VISTOS etc. Expedida a carta precatória para a colheita do depoimento 

pessoal da autora nesta data. Vindo aos autos, remeta-se para alegações 

finais no prazo sucessivo de 15 dias. Em seguida, conclusos para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves Silva

 Cod. Proc.: 426513 Nr: 25382-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGC, CADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO COELHO - 

OAB:5950-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083, FRANCIANE CARDOSO COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT19.689/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas:

 ( x) Impugnar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves Silva

 Cod. Proc.: 480004 Nr: 2050-20.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ariana silva pinheiro - 

OAB:17573, Givanildo Gomes - OAB:12635/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 2050-201.2017.811.0002.

Código nº. 480004.

 VISTOS etc.

Em consulta ao Sistema Apolo verifica-se que o presente feito foi 

distribuído por dependência ao Processo de Interdição nº. 

23420-65.2011.811.0002. Código nº. 279609, que tramitou perante este 

Juízo.

Ocorre que a referida Ação de Interdição, já foi sentenciada e arquivada, 

não havendo, portanto, prevenção deste Juízo para presidir o feito.

Observando o que dispõe o art. 286, I e III, do Código de Processo 

Civil/2015, tem-se que a caracterização da conexão (artigo 55 do Código 

de Processo Civil/2015), da continência (artigo 56 do Código de Processo 

Civil/2015) ou da identidade de ações (artigo 337, §2º do Código de 

Processo Civil/2015), para os fins da distribuição dependencial, só pode 

configurar-se entre ações em tramitação com as mesmas características, 

(objeto ou causa de pedir), pois a finalidade do instituto é evitar a prolação 

de eventuais decisões contraditórias ou redundantes (artigo 57 do Código 

de Processo Civil/2015).

 Entendo, pois, que a presente Ação de Substituição da Curatela deve ter 

o Juízo competente estabelecido pela distribuição aleatória, haja vista a 

ausência de conexão entre a referida ação e a Ação de Interdição já 

sentenciada e arquivada, sendo vedada a distribuição por dependência 

sem embasamento legal, considerando-se que a Lei Processual Civil em 

momento algum dispôs acerca da matéria.

Diante do exposto, DETERMINO que estes autos sejam reencaminhados ao 

Cartório do Distribuidor para fins de redistribuição aleatória, o que faço na 

forma do art. 286 do Código de Processo Civil/2015.

Intime-se a parte autora.

Após o decurso do prazo de 10 (dez) dias para recurso, cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 01 de Fevereiro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves Silva

 Cod. Proc.: 200564 Nr: 11154-85.2007.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: T. L. S. rep. Por sua mãe ANA ROSA SILVA LINDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR AUGUSTO MAGALHÃES - 

UNIRONDON - OAB:3237-B, UNIRONDON - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:04

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Augusto Campos 

de Paula - OAB:7561, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084, VINÍCIUS 

ALEXANDRE FORTES DE BARROS - OAB:14481

 Processo nº. 11154-85.2007.811.0002.

Código nº. 200564.

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação Revisional de Alimentos.

Diante do contido às fls. 196/197 e 252, intime-se a parte autora, 

pessoalmente, para constituir novo Advogado nos autos, no prazo de 10 

(dez) dias.

Considerando que o requerido não foi localizado para audiência de 

instrução e julgamento (fls. 239/246), intime-se o patrono do réu para 

manifestação.

No mais, aguarde-se a audiência designada nos autos.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 01 de Fevereiro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves Silva

 Cod. Proc.: 392270 Nr: 6724-12.2015.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THDC, KRC, PKAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IRINALDO JOSE DA ROSA - 

OAB:13036

 Vistos, etc. HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo formulado pelas 

partes e JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, III, b do CPC/2015. Isento de custas face a gratuidade. 

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. 

Lavre-se o termo de guarda para a genitora. Após o trânsito em julgado 

arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves Silva

 Cod. Proc.: 302233 Nr: 23056-59.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDINEY DOMINGUES BARROS - 

OAB:14282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:2462/MT

 Processo nº. 23056-59.2016.811.0002.

Código nº. 302233.

 VISTOS etc.

Considerando que esta signatária estará em gozo de compensatórias nos 

dias 30 e 31/03/2017, o que torna prejudicadas as audiências designadas 

para as referidas datas, redesigno a audiência para 12 de Abril de 2017, 

às 15 horas e 30 minutos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 01 de Fevereiro de 2017.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves Silva

 Cod. Proc.: 297093 Nr: 17498-09.2012.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPJDB, GPBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DA CRUZ 

OLIVEIRA ARAUJO - OAB:12933/MT, RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SETENÇA: "(...)

 DISPOSITIVO.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 1.767, inciso I, do Código Civil e artigo 747 e seguintes do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado para o fim de 

decretar a INTERDIÇÃO da Sra. GLEIDINETE PATRICIA BRITO DA CUNHA, 

qualificada nos autos, por incapacidade civil relativa para exercer 

pessoalmente os atos da vida civil, com as limitações previstas no artigo 

1782 do CC/02, mantendo incólumes os seus demais direitos políticos e 
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civis, nomeando como sua curadora sua genitora, a requerente, Sra. ILDA 

PAULA JULIA DE BRITO, também qualificada nos autos, que deverá 

prestar o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo, na 

forma da lei, bem como de promover tratamento adequado a interditanda.

Inscreva-se a presente sentença no Cartório de Registro de Pessoas 

Naturais, observando-se o disposto nos artigos 29, inciso V e 92, ambos 

da Lei n. 6.015/73 (LRP).

Publique-se pela rede mundial de computadores, no sítio do e. Tribunal de 

Justiça Estadual, na Plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, 

onde permanecerá pelo período de 06 (seis) meses, pela imprensa local 

01 (uma) vez, e pelo órgão oficial, por três vezes, com intervalo de 10 

dias, observado o disposto no artigo 755, § 3º, do NCPC.

 P. R. I.

 Lavre-se o termo de curatela.

Isento de custas (fls. 18).

Após o trânsito em julgado, cumpridas as determinações acima, ao 

arquivo, com baixa na Distribuição.

 Cumpra-se. (...)"

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves Silva

 Cod. Proc.: 342557 Nr: 9950-59.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Barros Ferreira Junior - 

OAB:7002, ROBISSÂNCIA DA SILVA FELIX - OAB:OAB/MT16766

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19676/O, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 FUNDAMENTO E DECIDO.Defiro a AJG à requerida (fls. 131).Retifico a 

decisão de fls. 72, no tocante ao deferimento da AJG.DO PEDIDO DE 

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.Não obstante os argumentos 

contidos na petição de fls. 150/168 e documentos que a acompanham, o 

pedido de concessão da tutela de urgência incidental antecipada, para 

declarar a inexigibilidade da pensão alimentícia paga pelo autor à 

requerida, bem ainda a suspensão desta resta prejudicado, uma vez que o 

pedido de tutela antecipada foi indeferido em decisão inicial e não houve 

recurso oportunamente.Além disso, o valor da pensão paga a ré não é 

atualizada, eis que em valor fixo, e não representa metade do valor em 

2006, quando o salário mínimo importava R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), contra R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) de 

hoje.MÉRITO.Presentes as condições da ação, possibilidade jurídica do 

pedido, legitimidade das partes e interesse processual, possível o 

prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. Os pontos sobre os 

quais recairão as provas são: a alteração das condições econômicas do 

autor e/ou das necessidades da requerida, no tocante aos 

alimentos.Designo audiência de instrução e julgamento para data de 10 de 

Maio de 2017, às 15 horas e 30 minutos.Intimem-se as partes 

pessoalmente para prestar depoimento pessoal.Autorizo a produção de 

prova testemunhal, devendo, o rol – que deve preencher os requisitos do 

art. 450, do NCPC, abaixo transcrito -, ser apresentado no prazo de 15 

dias a contar da intimação para audiência de instrução e julgamento (art. 

357, § 4º, do CPC).A intimação da testemunha deve ser realizada na forma 

do art. 455, também transcrito abaixo.(...).Expeça-se o necessário à 

realização do ato, intimando-se todos.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 01 

de Fevereiro de 2017.CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE 

DIREITO

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 422964 Nr: 23533-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGBP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ROSILENE GUEDES BARBOSA PAULINO, 

Cpf: 71117689492, Rg: 3940403-0, brasileiro(a), natural de Jundiá-AL, 

casado(a), do lar. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: O requerente ingressou com a presente Ação de 

Divórcio Litigioso em desfavor da requerida, alegando estar separado a 

aproximadamente a 7 ( sete) anos sem possibilidade de reconciliação, 

requer que seja concedido os beneficios da justiça gratuita, seja 

decretado o divórcio, a requerida deseja usar o nome de solteira Rosilene 

Guedes Barbosa, a citação seja mediante carta precatória, contagem dos 

prazos em dobro, a requerida condenada a pagar as custas

Despacho/Decisão: Vistos. Defiro o pedido de fl. 48/48v, tendo em vista as 

certidões negativas às fls. 39 e 45; cite-se por edital o requerido, 

anotando-se o prazo de 20 (vinte) dias, conforme artigo 257, III, do Código 

de Processo Civil.Decorrido prazo sem manifestação, nos termos do artigo 

72, inciso II, do Código de Processo Civil, fica desde logo nomeado 

Curador à lide o ilustre patrono representante do Núcleo de Prática Jurídica 

da UNIVAG, que patrocinará os interesses do demandado.Após, dê-se 

vista à Defensoria Pública e ao Ministério Público.Às providências.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Juliana Ramos Teixeira, 

digitei.

Várzea Grande, 31 de janeiro de 2017

Joanne da Silva Mesquita Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 228489 Nr: 8673-81.2009.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCF, LFDP, JPF, BPF, TLB, FF, JDF, LDF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT 17.648, TATIANE CORBELINO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9409/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, PAULO FERNANDO SCHNEIDER -UNIVAG - OAB:8117

 Despacho :  Redes igno  a  so len idade  pa ra  o  d ia 

__25___/___04___/___2017__às __15:00___ horas. Cite-se conforme o 

requerido. Intime-se Saem os presentes intimados. Às providencias. 

Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 412103 Nr: 17857-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDENIR RODRIGUES FILHO - 

OAB:

 Em razão da designação do Juiz Titular desta Vara, Dr. Carlos Roberto 

Barros de Campos, para jurisdicionar na Comarca de Poconé do Estado de 

Mato Grosso (expediente n.º007286-56.2017.811.0000) redesigno a 

audiência de instrução e julgamento do dia 8/2/2017 às 14horas para 

realizar-se dia 9 de março de 2017 às 15horas. Pelo exposto, encaminho o 

feito às intimações de praxe.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 420340 Nr: 22174-92.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÔNICA MARGARETE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA ANDREIA SILVA SAMPAIO GOMES, 

BRUNO AUGUSTO SILVA SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIADE 

OLIVEIRA/DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COORDENADOR DA UNIVAG - 

NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA/CURADOR - OAB:, LYZIA S. MENNA 

BARRETO FERREIRA-UNIVAG - OAB:7329 B, MICHELLE MARIE DE 

SOUZA - UNIVAG - OAB:OAB/MT 9439-A, RAY CARVALHO DIAS- 

ESTAGIARIA - OAB:18308/E

 Em razão da designação do Juiz Titular desta Vara, Dr. Carlos Roberto 

Barros de Campos, para jurisdicionar na Comarca de Poconé do Estado de 

Mato Grosso (expediente n.º007286-56.2017.811.0000) redesigno a 

audiência de instrução e julgamento do dia 22/2/2017 às 13:30horas para 

realizar-se dia 16 de março de 2017 às 16horas. Pelo exposto, encaminho 

o feito às intimações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 375432 Nr: 23357-35.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEOMAR FERREIRA SILVA - 

OAB:15.495-B

 Em razão da designação do Juiz Titular desta Vara, Dr. Carlos Roberto 

Barros de Campos, para jurisdicionar na Comarca de Poconé do Estado de 

Mato Grosso (expediente n.º007286-56.2017.811.0000) redesigno a 

audiência de instrução e julgamento do dia 15/2/2017 às 14:30horas para 

realizar-se dia 9 de março de 2017 às 16horas. Pelo exposto, encaminho o 

feito às intimações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 436528 Nr: 4908-58.2016.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSODC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:18.363/MT

 Em razão da designação do Juiz Titular desta Vara, Dr. Carlos Roberto 

Barros de Campos, para jurisdicionar na Comarca de Poconé do Estado de 

Mato Grosso (expediente n.º007286-56.2017.811.0000) redesigno a 

audiência de instrução e julgamento do dia 22/2/2017 às 13horas para 

realizar-se dia 30 de março de 2017 às 16horas. Pelo exposto, encaminho 

o feito às intimações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 417128 Nr: 20533-69.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ANTUNES 

SOUBHIA - DEFENSOR PÚBLICO - OAB:DEFENSOR

 Em razão da designação do Juiz Titular desta Vara, Dr. Carlos Roberto 

Barros de Campos, para jurisdicionar na Comarca de Poconé do Estado de 

Mato Grosso (expediente n.º007286-56.2017.811.0000) redesigno a 

audiência de instrução e julgamento do dia 6/2/2017 às 14:30horas para 

realizar-se dia 14 de março de 2017 às 16horas. Pelo exposto, encaminho 

o feito às intimações de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 303715 Nr: 24673-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RDR, MASDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASDR, RDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1761, JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA/DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:13.352, JAQUELINE MARIA DE OLIVEIRA/DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Despacho :  Redes igno  a  so len idade  pa ra  o  d ia 

__07___/__02____/__2017___às __15:00___ horas. Cite-se conforme o 

requerido. Intime-se Saem os presentes intimados. Às providencias. 

Cumpra-se

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 324389 Nr: 20782-88.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA ANTUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864MG

 Vistos...

 Intime-se a parte contrária para manifestar-se sobre a juntada de 

documentos às fls. 93/106.

Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 24 de janeiro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435187 Nr: 4158-56.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚNIOR VIANA XAVIER DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DA SILVA ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:

 Assim, não havendo nada mais a aquilatar neste feito e concluindo pela 

culpa efetiva da empresa demandada, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES OS PEDIDOS desta Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização por Danos Morais para o fim de DECLARAR 

INEXISTENTE com relação à parte autora o contrato objeto desta 

demanda.CONDENO a ré a proceder à reparação dos danos morais ao 

autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que deverá ser atualizado com juros 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 253 de 498



de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE 

desde a fixação.Condeno a parte ré, ainda, em custas processuais e 

honorários advocatícios, esses arbitrados em dez por cento sobre a 

condenação.Anotem-se as custas processuais às margens da matrícula 

no nome da ré, com base na condenação supra fixada, a fim de lastrear 

eventual Execução Fiscal.Transitada em julgado, intime-se a parte autora 

para querendo, proceder a sua execução, na forma da lei, sob pena de 

arquivamento.P.I.C.Várzea Grande-MT, 24 de janeiro de 2017.Ester Belém 

NunesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 443460 Nr: 8561-68.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA MIQUELINA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORE - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:OAB/MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE 

URGÊNCIA para DETERMINAR que o banco requerido no prazo de 10 dias, 

providencie a baixa do gravame no sistema, referente ao contrato indicado 

ás fls. 21, sob pena de multa diária que arbitro em R$ 500,00 reais. À vista 

da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 01/03/2017, às 17:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC.. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande–MT, 30 de janeiro de 

2016.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 308564 Nr: 4523-18.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA MALENA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEM DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA COUTINHO 

- OAB:OAB/MT 6920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA REMIGIO DE 

OLIVEIRA - OAB:86844

 Processo nº 4523-18/2013 Cód. 308564

Vistos.

À autora para manifestar sob fls. 1190/192.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Várzea Grande - MT, 30 de janeiro de 2017

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 29765 Nr: 816-04.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CATARINA BARROS DE AGUIAR 

ARAUJO - OAB:20.526, Marcel Luersen - OAB:14419, SEBASTIÃO 

AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - OAB:10416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 816-04/1997 (Cód. 29765)

Vistos...

Em análise aos andamentos processuais da Ação de Falência n.° 

25195-61/2012 (Cód. 772104), da 1ª Vara Cível da Comarca da Capital, em 

que foi decretada a falência do grupo Estrela D’Alva, observo ter sido 

proferida decisão suspendendo o trâmite de todas as ações e execuções 

propostas contra os falidos, inclusive, o MM Juiz do juízo falimentar 

determinou a comunicação às Varas Cíveis e de Fazenda Pública da 

Capital e aos Juízes Federais e Varas do Trabalho.

A despeito de entender cabível a extinção deste feito originário diante da 

clara redação do art. 76, da Lei n.° 11.101/05, determino a expedição de 

ofício à 1ª Vara Cível da Capital para fins de habilitação do crédito do 

credor destes autos, encaminhando-se os documentos pertinentes a 

tanto.

Suspendo a tramitação deste pedido de cumprimento da sentença até a 

resposta da solicitação e acaso tenha sido o crédito habilitado, ao que, 

então, deverão os autos retornarem-me conclusos para extinção.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de janeiro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436469 Nr: 4871-31.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCILENE ALVES DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOELER DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS 

LTDA(BURITIS RENAULT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:OAB/MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 4871-31/2016 (Cód. 436469)

Vistos...

Pelo princípio do contraditório, à credora para manifestar-se sobre o v. 

acórdão de fls. 61/68. Após, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de janeiro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 289014 Nr: 8511-81.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAIS MONIQUE EVANGELISTA ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHOPPING PANTANAL, ITAÚ SEGUROS 

SOLUÇÕES CORPORATIVAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA PERINI BRASIL DE 

PAULA DURIGAN - OAB:10729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT, Mario Cardi Filho - OAB:3584-A, USSIEL 

TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Processo n° 8511-81/2012 (Cód. 289014)

Vistos...

Cumpra-se a parte final do termo de audiência de fls. 444, intimando-se as 

partes para manifestar-se sobre as petições e documentos de fls. 

454/467 no prazo de cinco dias.

Feito isso, conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de janeiro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 311278 Nr: 7347-47.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: LADIR BEATRIZ MEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU HARTFORG SEGUROS , PREVIDENCIA E 

CAPITALIZAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA ALMEIDA DE SOUZA 

JERONIMO - OAB:OAB/MT 9246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Vistos...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por LADIR BEATRIZ 

MEYER em desfavor das ICATU HARTFORG SEGUROS, PREVIDÊNCIA E 

CAPITALIZAÇÃO.

Em face do que consta às fls. 179/180, em que a credora concorda com o 

valor depositado às fls. 178 e requer o levantamento, e considerando que 

a devedora não ofertou impugnação, DOU COMO EXTINTO ESTE PEDIDO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, na forma do art. 924, II, do NCPC.

Para fins de levantamento de valores (fls. 178), determino que o advogado 

do credor junte cópia dos documentos da parte, inclusive cópia de sua 

OAB, devendo juntar ainda, procuração judicial com poderes específicos 

para levantamento de alvará devidamente assinada pela parte, atualizada 

e original.

Em havendo intenção do profissional de imediato em efetuar o repasse ao 

seu cliente, que lhe é direito, informe os dados bancários da parte, bem 

como o montante destinado a esta, para que seja providenciado dois 

alvarás.

Caso o advogado não apresente o número da conta de seu cliente para 

transferência, e tão somente a sua, determino que a parte seja 

pessoalmente intimada do respectivo deferimento do levantamento, nos 

termos do item 2.13.3.3 da CNGC.

Cumpridas essas exigências, fica desde já autorizado o levantamento do 

respectivo alvará, devendo a Sra. Gestora atentar-se quanto a 

conferência da assinatura da procuração com a assinatura do RG da 

parte.

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 31 DE JANEIRO DE 2017.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 415028 Nr: 19342-86.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA MAGALHÃES ARRUDA PEROZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MÓVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos...

Por não verificar a possibilidade de julgamento antecipado e levando em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito.

Fixo os pontos controvertidos de que a prova deverá versar sobre a culpa 

do réu pelo evento narrado na inicial, bem como, o nexo de causalidade 

entre o fato e a conduta.

Não havendo outras matérias de ordem pública que mereçam apreciação 

prévia, estando as partes devidamente representadas e encontrando 

interesse processual latente, DOU O FEITO COMO SANEADO, 

remetendo-o à instrução.

Já intimadas as partes para indicar as provas que pretendem produzir, a 

autora quedou-se silente e a ré pleiteou pelo depoimento da autora e oitiva 

de testemunhas (fls. 90).

Defiro a prova da autora e designo audiência de instrução e julgamento 

para 06/04/2017, às 17:00h.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de janeiro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 377175 Nr: 24686-82.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELÍCIO SALVORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO /RE CAMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para fornecer o seu 

novo enedereço

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 256137 Nr: 13940-97.2010.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE PETRÓLEO GFC LTDA, HELOIZA 

HELENA TEIXEIRA GIROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANGELO MACEDO - 

OAB:6811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OSMAR DA SILVA MONTEIRO 

JUNIOR - OAB:7670

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para depositar os 

honorários periciais nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396653 Nr: 9609-96.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, GCMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:, 

EWERSON DUARTE DA COSTA - OAB:4842

 Fixo os pontos controvertidos de que a prova deverá versar quanto à 

culpa dos réus, a ser cada qual analisada, pelo evento narrado na inicial, 

bem como, o nexo de causalidade entre sua conduta.DA DENUNCIAÇÃO 

DA LIDEAssim, rejeito a denunciação.DA ILEGITIMIDADE 

PASSIVAArgumenta o hospital que é parte ilegítima para ser demandado, 

uma vez que em nada participou dos atos narrados na inicial, tendo 

apenas emprestado suas dependências para realização do 

procedimento.Por entender que a preliminar confunde-se com o mérito e 

eventual responsabilidade do hospital também foi fixada como ponto 

controvertido, postergo a análise da matéria.Não havendo outras matérias 

de ordem pública que mereçam apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução.Defiro as provas 

pleiteadas pelo corréu Geraldo Bumlai, sendo o depoimento pessoal do 

autor e testemunhal. Ao autor e Hospital Jardim Cuiabá, por não terem 

indicado provas, aplico-lhes a pena de preclusão.Para colheita da prova 

oral, oportunidade em que também tomarei o depoimento pessoal dos réus 

ex officio, designo audiência de instrução e julgamento para ___/___/2017, 

às ___:___h.Intimem as partes para prestar depoimento, seus advogados, 

bem como, as testemunhas do corréu Geraldo Costa Marques, desde que 

arroladas no prazo de lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396653 Nr: 9609-96.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEAN MARY DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA, GERALDO 

CONSTA MARQUES BUMLAI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BIANCA BRAGA - OAB:, 

EWERSON DUARTE DA COSTA - OAB:4842

 esbarra pela ausência de fundamento legal, no sentido de que não se 

enquadra no art. 125, I e II, do NCPC, além do que o Código de Defesa do 

Consumidor, que entendo aplicável ao caso, veementemente proíbe a 

denunciação da lide por força do art. 88, que assim dispõe:Art. 88. Na 

hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso 

poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de 

prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.Consigo, 

ainda, que eventual culpa do hospital será analisada de forma 

individualizada, de forma que, se constatada e assim deseje, poderá 

mover ação regressiva autônoma.Assim, rejeito a denunciação.DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVAArgumenta o hospital que é parte ilegítima para 

ser demandado, uma vez que em nada participou dos atos narrados na 

inicial, tendo apenas emprestado suas dependências para realização do 

procedimento.Por entender que a preliminar confunde-se com o mérito e 

eventual responsabilidade do hospital também foi fixada como ponto 

controvertido, postergo a análise da matéria.Não havendo outras matérias 

de ordem pública que mereçam apreciação prévia, estando as partes 

devidamente representadas e encontrando interesse processual latente, 

DOU O FEITO COMO SANEADO, remetendo-o à instrução.Defiro as provas 

pleiteadas pelo corréu Geraldo Bumlai, sendo o depoimento pessoal do 

autor e testemunhal. Ao autor e Hospital Jardim Cuiabá, por não terem 

indicado provas, aplico-lhes a pena de preclusão.Para colheita da prova 

oral, oportunidade em que também tomarei o depoimento pessoal dos réus 

ex officio, designo audiência de instrução e julgamento para 11/04/2017, 

às 15:00h.Intimem as partes para prestar depoimento, seus advogados, 

bem como, as testemunhas do corréu Geraldo Costa Marques, desde que 

arroladas no prazo de lei.Intime-se.Cumpra-se.Várzea Grande–MT, 27 de 

janeiro de 2017.Ester Belém NunesJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 321662 Nr: 18073-80.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TDSA, LÍVIA LÉIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIVIA LÉIA DA SILVA - 

OAB:12.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:93274/MG, LEONARDO BRAZ DE CARVALHO - 

OAB:76.653MG

 Processo nº 18073-80/2013. Cód. 321662

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores, referente os honorários 

advocatícios, bem como a sua cota-parte pertencentes autora conforme 

requerido às fls. 154/155.

Com relação à parte pertencente autora TALITA DA SILVA ARAÚJO, 

aguarde abertura da conta em nome da menor.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea grande–MT, de 31 de janeiro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 249709 Nr: 9126-42.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENORA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA VIDA & PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB-MT 9.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILVALDO CANTANHEDE 

NUNES ECKERT - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 326481 Nr: 22832-87.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA MARQUES GENIU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MÓVEIS E DISTRIBUIDORA 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 318691 Nr: 15074-57.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSB, PATRICIA MARTINS BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO DE VIDA E 

PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9254

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora sobre o depósito 

efetuado nos autos

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 388043 Nr: 4122-48.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:11.854

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 396948 Nr: 9753-70.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONATAN TORZECKI BACANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.139

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/O

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 401269 Nr: 11990-77.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAILSON PEDRO DOS SANTOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 

SEGUROS - S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR VIDOTTI - OAB:11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 403458 Nr: 7857-69.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR CASTILHO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C. COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestar sobre o 

laudo pericial

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1000347-71.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL NASCIMENTO DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1000347-71.2016.8.11.0002 

Vistos etc. 1) Diante da não devolução do ARMP, concernente a carta 

citação da parte requerida, redesigno audiência de conciliação para o dia 

07 de fevereiro de 2017, às 17h30min. 2) Proceda a citação da ré nos 

termos expostos na decisão inicial. 3) Saem os presentes devidamente 

intimados. 4) Cumpra-se, com as providências necessárias. Várzea 

Grande/MT, 25 de novembro de 2016. (Assinado digitalmente) André 

Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-94 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004606-12.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA MARIA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO OAB - 17143-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA AUXILIADORA GALDINO DELGADO (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1004606-12.2016.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Despejo por Extinção Contratual e 

ausência de pagamento c/c Tutela de Urgência c/c Cobrança de Alugéis e 

Acessórios c/c Dano Moral proposta por Espólio de Esmeralda Cariolano e 

Joacy Ribeiro da Silva representado pela inventariante Marcia Maria 

Ribeiro em desfavor de Maria Auxiliadora Galdino Delgado todos 

qualificados nos autos em epígrafe; alegando, em apertada síntese que é 

proprietária de um imóvel localizado na Avenida Couto Magalhães, esquina 

com a Rua Castelo Branco (em frente ao Banco Bradesco), n. 1275, 

Centro, Várzea Grande/MT. Aduz o requerente que o imóvel 

encontrava-se alugado para a requerida desde fevereiro/2015, sendo que 

o valor do aluguel acordado no contrato de locação é de R$2.200,00; 

tendo validade pelo período de um ano, todavia a demandada se recusou a 

sair do imóvel no término do prazo de locação. Afirma que, a requerida se 

encontra inadimplente com os últimos três meses de aluguel restando uma 

dívida de R$6.600,00; a qual deverá ser acrescida dos encargos previstos 

na cláusula sexta do contrato de locação. Assevera que, o despejo deve 

ser determinado independente de caução, uma vez que esta só tornaria o 

procedimento mais moroso e, consequentemente, mais prejudicial à 

locadora que não deu causa ao processo, que já está, por demais, 

prejudicada com a inadimplência, extinção contratual e no aguardo para 

findar o processo de inventário a mais de 20 (vinte) anos para dividir o 

imóvel com outros herdeiros. Postula em sede de tutela antecipada de 

urgência, a expedição de mandado de despejo para que a parte 

demandada desocupe o imóvel no prazo de 15 (quinze) dias. No mérito, 

pretende a condenação da requerida ao pagamento dos alugueis vencidos 

acrescido dos encargos legais, bem assim pela condenação da ré ao 

pagamento de danos morais, ao final requer pelos benefícios da justiça 

gratuita. Com a inicial juntou-se procuração ad judicia, documentos 

pessoais, contrato de locação. Foi determinada a emenda para a parte 

adequar o valor da causa e apresentar formal de partilha e regularizar o 

polo ativo, haja vista ter se verificado que o processo do espólio já havia 

sido devidamente finalizado (Id. 4305855). Aportou aos autos o petitório 

registrado sob Id. 4453357 requerendo a retificação do polo ativo para 

constar como requerente apenas Marcia Maria Ribeiro, informando que os 

herdeiros são condôminos no imóvel objeto dos autos e que Márcia é a 

detentora de maior porcentagem do imóvel. Juntou aos autos o Formal de 

Partilha (Id. 4453387). É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Inicialmente recebo a emenda a exordial. Em análise da tutela pretendida, 

destaco que o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n.º 8.245/91, não é 

taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do NCPC 

para a concessão da tutela antecipada em ação de despejo, desde que 

preenchidos os requisitos para a medida. No entanto, deve-se aplicar a lei 

de caráter especial (Lei n. 8.245/91) em detrimento de lei de caráter geral 

(Código de Processo Civil), cabendo à observância desta tão somente no 

que estiver ausente naquela. I - Liminar em Ação de Despejo. A Lei do 

Inquilinato (Lei n.º 8.245/91) utiliza o Código de Processo Civil 

subsidiariamente, quando a mesma for omissa, conforme o disposto no 

art. 79 da referida lei especial, todavia esta traz em seu art. 59, §1º um rol 

de casos que autorizam a concessão da tutela antecipada nas ações de 

despejo. O caso em tela está previsto na hipótese do inciso IX, do artigo 

59, da referida Lei, logo, estando devidamente albergado pela Lei Especial, 

para a concessão de liminar, em sede de ação de despejo, deverá ocorrer 

a prestação de caução idôneo, conforme previsão do §1º do artigo 59 da 

Lei n.º 8.245/91, in verbis : Art. 59. Com as modificações constantes deste 

capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder - se - á 

liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da 

audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor 

equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por 

fundamento exclusivo: [...] IX – a falta de pagamento de aluguel e 

acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de 

qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou 

em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente 

de motivo. (Grifei). Nesse sentido, leva-se em consideração a 

possibilidade do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, nos 

termos do §3º do artigo 300 do NCPC; pois a liminar é uma solução não 

definitiva e, por isso, passível de revogação ou modificação, por ser 

provisória, corre por conta e risco da parte que a promove, e não admite 

que seja transferida a posse do bem litigioso sem prévia caução idônea. 

Ademais, como perigo da demora a autora afirma que está no aguardo 

para findar o processo de inventário a mais de 20 (vinte) anos para dividir 

o imóvel com outros herdeiros, o que não é verdade, posto que o 

processo do espólio (Id. 14361) foi devidamente sentenciado com a 

homologação do formal de partilha, ora juntado aos autos pela autora. 

Verifica-se que a autora, ora locadora, não oferta valor referente à 

caução, logo, considerando a presença dos requisitos legais para a 

caracterização da hipótese de despejo prevista no inciso IX, do § 1º, do 

art. 59, da Lei n. 8.245/1991, a expedição do mandado deve ficar 

condicionada à prestação de caução, nos termos supradelineados. Nesse 

sentido confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMÓVEL LOCAÇÃO RESIDENCIAL. Restando 

demonstrada nos autos a presença dos requisitos do art. 59, § 1º, IX, e § 

3º, da Lei n. 8.245/1991, isto é, o inadimplemento do locatário e a 

inexistência de garantias contratuais, impõe-se o deferimento do despejo 

liminar, condicionado à prestação de caução, nos termos da Lei. 
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Ressalvada a hipótese de purga da mora no prazo legal. AGRAVO 

PROVIDO. (TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70036787703, Décima Sexta 

Câmara Cível, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 02/06/2010). 

Ante o exposto, estando demonstrada nos autos a presença dos 

requisitos do art. 59, § 1º, IX, da Lei n. 8.245/1991, isto é, o inadimplemento 

do locatário e a inexistência de garantias contratuais; DEFIRO A TUTELA 

ANTECIPADA pretendida, para determinar que a parte requerida desocupe 

o imóvel voluntariamente no prazo de 15 (quinze), entregando as chaves 

do imóvel, sob pena de despejo coercitivo. A EXPEDIÇÃO DO MANDADO 

PARA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR FICA CONDICIONADA A PRESTAÇÃO 

DE CAUÇÃO REAL (EM DINHEIRO) (ARTIGO 59 §1º LEI N.º 8.245/91), 

OFERECIDA MEDIANTE TERMO DE DEPÓSITO A SER LAVRADO NOS 

AUTOS. Insta consignar que, conquanto o art. 59 da Lei nº 8.245/91 

disponha que se aplica às ações de despejo o procedimento ordinário, o 

qual foi substituído pelo procedimento comum do CPC de 2015, que prevê 

a realização de audiência de conciliação antes do início do prazo de 

resposta, entendo ser dispensável da referida audiência na ação de 

despejo. Isso porque, a designação de audiência de conciliação no caso 

em comento retiraria a possibilidade de rápida solução para o 

inadimplemento da locação conforme estruturado na Lei n. 8.245/91, 

representando retrocesso incompatível com o intuito da lei especial, motivo 

pelo qual deixo de designá-la, neste momento. CITEM-SE / INTIMEM-SE a 

locatária para responder à ação, no prazo de 15 (quinze) dias. Deixo de 

oportunizar prazo para purgação da mora, uma vez que a parte autora 

expressa seu interesse na rescisão do contrato de locação. Consigne que 

se não apresentar contestação, serão presumidas verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora. Apresentada a defesa, 

no prazo estabelecido, intime-se a parte autora para manifestar/impugnar, 

no prazo de 15(quinze) dias. Defiro os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 16 de 

dezembro de 2016. (Assinado Digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 2ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1001232-85.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CATARINA BARBOSA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS OAB - 0012921-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

Audiência de conciliação infrutífera

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 244717 Nr: 5294-98.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANANERIS DOS SANTOS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OTÁVIO FERREIRA DE FREITAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OTÁVIO FERREIRA DE FREITAS FILHO, 

Cpf: 56989202149, Rg: 089.426-33, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 30 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: ANANERIS DOS SANTOS FERREIRA move a presente 

ação ordinária de cobrança em desfavor de OTÁVIO FERREIRA DE 

FREITAS. O requerente comprou uma casa do requerido, conforme 

contrato de compra e venda. Conforme clausula segunda do contrato, 

onde diz que o vendedor entregará o imóvel como todas as dividas 

quitadas, entretanto foi constatado pela requerente que o requerido não 

quitou os débitos referentes ao IPTU do imóvel.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Diante da certidão de fls. 38, corroborado 

com o petitório de fls. 40/41, cancelo a audiência designada às fls. 33, e 

redesigno o ato conciliatório para o dia 02 de fevereiro de 2017, às 

16h30min.Proceda a citação da parte requerida via edital, com o prazo de 

30 (trinta) dias, com as advertências contidas na decisão de fls. 

33.Intime-se e cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Taina Silva de Moraes, 

digitei.

Várzea Grande, 11 de janeiro de 2017

Elza Bernadete Humberger Gestor(a) Judiciário(a) Aut. Provimento. 

56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 26915 Nr: 5215-71.2000.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THEOFILO DA ROSA FRANCO, IVONI HENRICHS 

FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SIQUEIRA DA COSTA, MARIA 

CARLOTA JOHNSEN DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJANIR AMÉRICO 

BRASILENSE - OAB:7382, MARIOMARCIO MAIA PINHEIRO - 

OAB:4093/MT, OSMAR MILAN CAPILÉ - OAB:835, RICARDO SIQUEIRA 

DA COSTA - OAB:3205-B/MT

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 453682 Nr: 13502-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDO ZANOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LENYR VINICIUS NISZCZAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE LOPES DA SILVA 

BRITO - OAB:11915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Verifica-se que, o despacho de fl. 99 equivocadamente constou audiência 

de instrução e julgamento quando em verdade se trata de audiência de 

conciliação.

Ademais, o depósito da diligência (fl. 104) foi feito muito próximo da data 

da audiência não havendo tempo hábil para o cumprimento adequado da 

citação/intimação da parte ré nos termos do artigo 334 do NCPC.

 Sendo assim, redesigno a audiência de conciliação para o dia 05 de abril 

de 2017 às 17h00min, constando que a peça contestatória deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 

335, inciso I, NCPC).

Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das 

partes à audiência constituirá ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do NCPC.

Após a contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 

(quinze) dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 

351, NCPC).

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito em Substituição Legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques
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 Cod. Proc.: 284954 Nr: 3995-18.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA ORNELAS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVA & MENACHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:10115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

vg.2civel@tjmt.jus.br a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 244614 Nr: 5278-47.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO-UNIVAG - OAB:9237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

vg.2civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 446503 Nr: 10194-17.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS BRISA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TSURO & TSURO LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE PAULA DE PINHO 

- OAB:13782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A 

CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELA EMPRESA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFOS, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 244471 Nr: 5230-88.2010.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VADIESEL MECANICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAPLENAGEM IRMÃOS RODRIGUES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANGELA DE ALMEIDA 

VITALINO - OAB:12741, SERGIO HARRY MAGALHÃES - OAB:MT/ 4960

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

vg.2civel@tjmt.jus.br a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217078 Nr: 12474-39.2008.811.0002

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: N. T. S. rep/ por seu pai DAMIÃO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSNY KLEBER DA ROCHA 

AURESCO - OAB:, PAMELLA SILVA CONEZA - OAB:ESTAGIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 348719 Nr: 14850-85.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERCEIRA IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL EM 

VARZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO APARECIDO DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

vg.2civel@tjmt.jus.br a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 327213 Nr: 23536-03.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDEAL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLINÁRIO SOUSA NERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDÉSIO JOSÉ SEGALA - 

OAB:11357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

vg.2civel@tjmt.jus.br a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 413984 Nr: 18904-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE DA SILVA INÁCIO DE OLIVEIRA DE ARAÚJO, 

JOSÉ VIEIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURELIO DOS SANTOS, LADO ESQUERDO- 

SR. ANTONIO, LADO DIREITO- SR. MARCIO, FUNDOS, MORADOR DA 

FRENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

7.5.2, IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte 

Autora, para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

vg.2civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 6245 Nr: 10842-22.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SELCO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BENEDITO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT, CARLOS EDUADO MALUF PEREIRA - OAB:OAB/MT 

10407, PAULO SERGIO DAUFENBACH - OAB:5325/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONO o presente feito, remetendo-o à intimação da parte Autora, 

para apresentar o resumo da inicial, versão word, via e-mail 

vg.2civel@tjmt.jus.br , a fim de viabilizar a citação da parte ré, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 41958 Nr: 9697-28.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROLUZ DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON PIRES BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA PROVIDENCIAR PREPARO DA 

CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 253808 Nr: 12504-06.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARILLA SARAIVA DE ANTONIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, FERNANDA TOMAZ - OAB:13.783, MARCELO 

AMBROSIO CINTRA - OAB:8934, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12.007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.Aportou à fl. 217 pedido do exequente postulando pela 

pesquisa de endereço da executada e alternativamente a citação por 

edital da devedora.Assim, em cumprimento à recomendação do CNJ para 

que, antes de determinar a citação por edital, os juízes brasileiros tentem 

confirmar o endereço ou encontrar o paradeiro do requerido, por meio dos 

convênios disponibilizados pelo Poder Judiciário e em atenção ao teor 

contido no § 3º, do art. 256 do CPC, efetuei a requisição de informações 

junto a Rede INFOJUD, Sistema RENAJUD e no BACENJUD, sendo 

localizados dois novos endereços do executado, conforme extratos em 

anexos.Nesses termos, determino primeiramente que seja expedido novo 

mandado visando a citação da executada, salientando que o referida 

mandado deverá ser cumprido nos seguintes endereços: Rua Quatorze, 

Qd. 25, Casa 14, Nova Esperança e Rua Margarida , nº 23, Qd. 09, Mapim, 

ambos em Várzea Grande.Assim, venha o patrono da parte exequente, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetuar o pagamento da diligência correspondente 

a citação.Caso, o requerido não seja encontrado para citação em nenhum 

dos endereços acima indicado, defiro a citação do mesmo por edital, este 

com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue o pagamento da dívida (art. 

829, CPC), acrescida das custas processuais e honorários advocatícios 

fixados à fl. 151, salientando que caso o executado queira embargar 

deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, contando-se a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no edital de citação, 

independentemente de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os 

embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, 

CPC).Decorrido os prazos acima assinalados sem qualquer manifestação 

da parte requerida, caso seja citada via Edital, desde já nomeio como 

Curador Especial a Defensoria Pública Estadual desta Comarca, que 

deverá ser regularmente intimada para patrocinar a defesa do 

executado....

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 338087 Nr: 6361-59.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VITOR MARCOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON A. P. BASSAN - 

OAB:18651/MT, SOLANGE JANCZESKI - OAB:OAB/MT12.702-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAIARA F. CARNEIRO - 

OAB:15.169-E

 Vistos etc.

Inicialmente determino que seja cumprida integralmente a decisão de fl. 

186, devendo a Secretaria promover a retificação dos registros dos autos, 

tendo em vista que o processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, não devendo o mesmo retornar conclusos sem o devido 

cumprimento da determinação supra.

Outrossim, verifico que aportou aos autos pedido de penhora online em 

contas bancárias da parte executada à fl. 187, razão pela qual foi 

realizado ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome da 

parte devedora por meio do Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum 

sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito, bem como para 

que aporte no mesmo prazo planilha de cálculo atualizada do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 01 de fevereiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 229414 Nr: 9536-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARTHENON JÓIAS ÓCULOS E RELÓGIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS COELHO DOS SANTOS, 

AZKAR COELHO SEGURANÇA ELETRÔNICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MAHON - OAB:6363, 

MARCOS GATTASS - OAB:12.264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido de penhora online em contas bancárias da parte 

executada à fl. 73, razão pela qual foi realizado ordem de bloqueio de 

valores em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do 

Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em 

anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito, bem como para 

que aporte no mesmo prazo planilha de cálculo atualizada do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 01 de fevereiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 391795 Nr: 6436-64.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAURA RODRIGUES DOS SANTOS, LOURIVAL 

CELESTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS NASSARDEN DE CAMPOS, NETO 

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA-ME, EDILZA MARIA NETO, SEGUNDO 

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - 

MT, BANCO DA AMAZÔNIA S. A., ELAINE MARIA DA SILVA, ERYNEU 

JUNIOR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MACIEL ALVEZ FERRAZ - 

OAB:19463/O, EDILSON LIMA FAGUNDES - OAB:5994, MAURO 

BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da Certidão do Oficial de Justiça retro, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 282740 Nr: 1561-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEJALMA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALESSANDO RIBEIRO 

DOS SANTOS - OAB:, GEFFERSON ALMEIDA DE SA - OAB:15761, 

MARCUS VINICIUS GLERIAN - OAB:12112/MT

 Vistos etc.

Inicialmente determino que seja cumprida integralmente a decisão de fl. 

121, devendo a Secretaria promover a retificação dos registros dos autos, 

tendo em vista que o processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, não devendo o mesmo retornar conclusos sem o devido 

cumprimento da determinação supra.

Outrossim, observo que aportou aos autos pedido da parte exequente 

para que fosse realizada penhora online em eventuais contas bancárias 

da parte executada (fl. 130/132).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado na planilha constante às fls. 131, sendo constrito o 

valor de R$ 2.359,52 (dois mil trezentos e cinquenta e nove reais e 

cinquenta e dois centavos), cuja quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Por fim, defiro a expedição de alvará em favor da parte exequente para 

levantamento da quantia incontroversa depositada pela executada à fl. 

129.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 01 de fevereiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 434644 Nr: 3793-02.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIMPIO SANTANA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Vistos, etc.

Considerando que requerida manifestou interesse na realização de 

conciliação, conforme se observa do teor da petição de fls. 50, designo 

audiência de conciliação para o dia 31/03/2017, às 17:00 horas, o que 

faço com fulcro no art. 139, inciso V, do CPC, ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ.

Outrossim, tendo em vista que as partes já possuem advogados 

constituídos nos autos ficam elas intimadas por meio de seus 

procuradores da presente decisão para comparecimento à audiência de 

conciliação.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 30 de janeiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 269330 Nr: 8614-25.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ERNESTO HERDINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO MARTINS DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10.130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906/MT

 Vistos etc.,

Acostou aos autos às fls. 178/179 pedido formulado pelo exequente para 

que fosse realizada a pesquisa de eventuais veículos em nome do 

executado e consequentemente a penhora de eventuais bens registrados 

em nome do devedor, via sistema RENAJUD.

Pois bem, não havendo óbice legal, procedi com a consulta ao sistema 

RENAJUD, porém constatei que já recai sobre o veículo de propriedade do 

executado gravames de penhoras efetuadas pela Justiça do Trabalho, 

conforme extratos em anexo.

Assim, a fim de evitar atos desnecessários, entendo prudente a intimação 

do exequente para que se manifeste, no prazo de 05 dias, sobre seu 

interesse na penhora dos veículos em discussão, mesmo já recaindo 

sobre eles outras penhoras de primeiro grau.

Cumpram-se. Intimem-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 31 de janeiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288319 Nr: 7762-64.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CREUZA TEIXEIRA DUARTE, JORGE TEIXEIRA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/N, BANCO FIAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS BIGNARDI - 

OAB:12901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a os autores realizaram o depósito da 

quantia de R$ 900,00, referente aos honorários advocatícios 

sucumbenciais, conforme se observa à fl. 126/127. No entanto, a 

condenação imposta na sentença proferida nos autos impôs a 

condenação no importe de R$ 1.000,00 a título de honorários 

sucumbenciais em favor do requerido.

Desse modo, considerando que parte requerida pugnou pelo levantamento 

da quantia de R$ 900,00, determino que ela esclareça nos autos se houve 

renúncia ao valor remanescente de R$ 100,00, no prazo legal, salientando, 

desde já, que o silêncio importará em concordância tácita quanto ao 

pagamento retro mencionado acarretando a consequente de extinção 

definitiva da demanda.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham-me os autos conclusos.

 Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 31 de janeiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 205966 Nr: 1979-33.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON FRANCISCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cledson Firmino da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAISON PIMENTA RIBEIRO 

MOTTA - OAB:MT 11748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODETE VIEIRA FERNANDES DA 

SILVA - OAB:8354 B

 os etc.

Aportou aos autos pedido de penhora online em contas bancárias da parte 

executada à fl. 135/138, razão pela qual foi realizado ordem de bloqueio 
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de valores em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do 

Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em 

anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito, bem como para 

que aporte no mesmo prazo planilha de cálculo atualizada do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 01 de fevereiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 352573 Nr: 17721-88.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDILSON VIERIA DOS ANJOS, ALVANI 

MANOEL LAURINDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSÃO JURÊ FERREIRA 

SALES - OAB:OAB/MT 9.372, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293

 Vistos etc.

Inicialmente determino que seja cumprida integralmente a decisão de fl. 

146, devendo a Secretaria promover a retificação dos registros dos autos, 

tendo em vista que o processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, não devendo o mesmo retornar conclusos sem o devido 

cumprimento da determinação supra.

Outrossim, observo que aportou aos autos pedido da parte exequente 

para que fosse realizada penhora online em eventuais contas bancárias 

da parte executada (fl. 147).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado na planilha constante às fls. 148, sendo constrito o 

valor de R$ 405,42 (quatrocentos e cinco reais e quarenta e dois 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 01 de fevereiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 333432 Nr: 2055-47.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE MAES DE CRIANÇAS IMPERATIVAS E 

SUPERATIVAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HARMONIA EVENTOS LTDA, HARMONIA 

ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS 

- OAB:

 Autos n.º 2055-47.2014.811.0002 – código 333432

Vistos.

Aportou aos autos petição às fls. 231/233, na qual o postulante aduz 

tratar-se de novo patrono representando a parte autora, tendo tomado 

conhecimento da demanda apenas na presente data, motivo pelo qual 

afirma não possuir tempo hábil para analisar os autos, considerando a 

proximidade da audiência de instrução designada.

 Assim, pugnou pela redesignação da audiência, a fim de que o patrono da 

autora possa “tomar conhecimento por completo da causa”, requerendo 

vistas dos autos com fundamento no art. 107, II, do CPC.

 Pois bem, dispõe o art. 362 do CPC que a audiência de instrução e 

julgamento poderá ser adiada nas seguintes hipóteses:

 Art. 362. A audiência poderá ser adiada:

I - por convenção das partes;

II - se não puder comparecer, por motivo justificado, qualquer pessoa que 

dela deva necessariamente participar;

III - por atraso injustificado de seu início em tempo superior a 30 (trinta) 

minutos do horário marcado.

Destarte, infere-se do respectivo rol que a simples substituição de patrono 

não é motivo capaz de ensejar o adiamento da audiência de instrução e 

julgamento designada nos autos.

 Por fim, não restou demonstrado qualquer impedimento de manuseio ou 

acesso aos autos que obstaculize o novo patrono da autora de tomar 

ciência da demanda até a realização da audiência .

 Posto isso, indefiro, o pedido em questão e mantenho a audiência 

designada nos autos.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 1° de fevereiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 263942 Nr: 3531-28.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIU JIAPI EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCLÉCIA DOMINGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TALITA MOTA BONOMETTI 

GOUVEIA - OAB:222664

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido de penhora online em contas bancárias da parte 

executada à fl. 68, razão pela qual foi realizado ordem de bloqueio de 

valores em contas bancárias em nome da parte devedora por meio do 

Sistema BACENJUD, contudo sem nenhum sucesso, conforme extrato em 

anexo.

 Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito, bem como para 

que aporte no mesmo prazo planilha de cálculo atualizada do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 01 de fevereiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 425591 Nr: 24924-67.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANTANAL PNEUS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MULTICOR IMPRESSOS INDUSTRIA,COMERCIO 

E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANUZA MARCON MATHEUS 

SILVERIO - OAB:12762

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida a espécie de execução de título extrajudicial, em que o credor, após 

o comparecimento espontâneo da executada e o não cumprimento 

voluntário da obrigação, requereu a PENHORA online de quantia 

eventualmente existente em nome da devedora (fl. 35).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado à fl. 35, sendo constrito o valor de R$ 288,42 (duzentos 

e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos), cuja quantia transferi à 

Conta Única.
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Desta forma, diante do bloqueio supra, intime-se a parte executada 

pessoalmente (§ 2º, art. 854, CPC) para caso queira, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a parte exequente para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 01 de fevereiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 233617 Nr: 13683-09.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBERT MAMEDES MOTTA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYRA LAURA LIMA DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13263/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO PEDROLLO DE 

ASSIS - OAB:7685

 Vistos, etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada (fl. 

198)

 Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da parte executada por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado à fs. 198, sendo constrito apenas o valor de R$ 4,27 

(quatro reais e vinte e sete centavos).

 Outrossim, observo que o valor penhorado é irrisório observando o 

quantum devido, pois não alcança um percentual substancial do total da 

dívida, tenho, por isso, o desbloqueio dos valores, porquanto a quantia 

penhorada, sequer mostra-se apta a cobrir as despesas decorrentes da 

presente execução. Dessa forma, de acordo com artigo 836 do Código de 

Processo Civil, e diante do princípio do resultado que deve pautar toda e 

qualquer execução, realizei de ofício o desbloqueio da quantia penhorada.

Assim, venha o exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito, bem como para 

que aporte no mesmo prazo planilha de cálculo atualizada do débito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 01 de fevereiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 207721 Nr: 3573-82.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÁUDIA SUZANA WEYL PEREIRA, ZOZIMA 

SANTOS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4822

 Vistos etc.Inicialmente determino que seja cumprida integralmente a 

decisão de fl. 175, devendo a Secretaria expedir alvará em favor da 

exequente para levantamento da quantia penhorada à fl. 155.Outrossim, 

ressalto que as informações a respeito do veículo localizado em nome do 

exequente já foram prestadas pelo Detran à fl. 184.Ainda, observo que 

aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias em nome do segundo 

executado, bem como a citação por edital da primeira executada (fl. 

191/192).Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano 

justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da 

exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o pleito 

formulado.Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado nos autos, contudo sem nenhum sucesso, conforme 

extrato em anexo.Por fim, considerando que a executada Zozina Santos 

Cruz não foi localizada para ser citada, defiro o pedido fls. 191 e ordeno 

seja citada, por edital, este com prazo de 20 (vinte) dias, para que efetue 

o pagamento da dívida (art. 829, CPC), acrescida das custas processuais 

e honorários advocatícios fixados à fl. 66, salientando que caso a 

executada queira embargar deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, 

contando-se a partir do primeiro dia útil seguinte ao prazo estabelecido no 

edital de citação, independentemente de penhora, depósito e caução, 

esclarecendo que os embargos, via de regra, não terão efeito suspensivo 

(art. 919, caput, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 249508 Nr: 8967-02.2010.811.0002

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZENA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO BARNABE MARTINS E 

SILVA, JANETE MARTINS MAIA, CONFINANTE LADO DIREITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO MARTMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13.695 OAB/MT, JOVANIL EMILIO DE SOUZA - 

OAB:5064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Venha a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da Certidão do Oficial de Justiça retro, sob pena de extinção.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 271773 Nr: 12928-14.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE VILMAR ALVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ALVES NARCISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - 

OAB:10444

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA REGINA RAGNINI - 

OAB:7834

 Vistos etc.

Aportou aos autos pedido da parte exequente para que fosse realizada 

penhora online em eventuais contas bancárias da parte executada (fl. 

207/208).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado na planilha constante às fls. 207, sendo constrito o 

valor de R$ 91,94 (noventa e um reais e noventa e quatro centavos), cuja 

quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 01 de fevereiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 340685 Nr: 8476-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÉSSICA THAIS LIMA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDG REALTY S. A EMPREENDIMENTOS E 
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PARTICIPAÇÕES, GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DO AMARAL SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.972, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:OAB/MT 7102-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:15.103-A, GISELLE PAULO SÉRVIO DA 

SILVA - OAB:20.298-A/MT, JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:142452/SP

 Vistos etc.

Inicialmente determino que seja cumprida integralmente a decisão de fl. 

360, devendo a Secretaria promover a retificação dos registros dos autos, 

tendo em vista que o processo encontra-se em fase de cumprimento de 

sentença, não devendo o mesmo retornar conclusos sem o devido 

cumprimento da determinação supra.

Outrossim, observo que aportou aos autos pedido da parte exequente 

para que fosse realizada penhora online em eventuais contas bancárias 

da parte executada (fl. 363).

Pois bem, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito formulado.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, no 

montante indicado na planilha constante às fls. 362, sendo constrito o 

valor de R$ 29.880,34 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta reais e trinta e 

quatro centavos), cuja quantia transferi à Conta Única.

Desta forma, diante do bloqueio supra, venha a parte devedora caso 

queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do 

art. 854, CPC.

Inexistindo qualquer manifestação, intime-se a exequente para manifestar 

requerendo o que entender de direito para o deslinde útil do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 01 de fevereiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452352 Nr: 12922-31.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENE RICARDO FRANZOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA CASTILHO MUNHOZ 

VIVAN - OAB:5956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062

 Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 48289 Nr: 3296-76.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE ASSIS MOURA, PAULO MOURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDALICA SILVESTRE DA ROCHA FREITAS, 

ESPOLIO DE MANOEL SILVESTRE DA ROCHA, IZAURA GENUÍNA DA 

ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10064/MT, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALTER RAMOS MOTTA - 

OAB:3272-B/MT

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de fl. 249, razão pela qual determino a expedição de 

certidão de teor da decisão, nos termos do art. 517, do CPC, devendo a 

mesma ser entregue ao exequente a qual se incumbirá de realizar o 

protesto do débito exequendo conforme lhe prouver.

No impulso, venha o exequente manifestar requerendo o que entender de 

direito para o deslinde do feito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 19 de janeiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 201112 Nr: 11761-98.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE FERREIRA DA SILVA, ANA RITA DA SILVA, 

IDIENE FERREIRA DA SILVA, IVANIR FERREIRA DA SILVA, IVONE BENÍCIA 

DA SILVA, LINDOMAR FERREIRA DA SILVA, MARIA ILZA FERREIRA DA 

SILVA, ZENIR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO TANAKA, WILDER TANAKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:, MAURO BASTIAN 

FAGUNDES - OAB:8907, MAURO BATIAN FAGUNDES - OAB:8.907 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARTINS DE 

BARROS - OAB:7047, Fernando Augusto Campos de Paula - 

OAB:7561, IVAN FORTES DE BARROS - OAB:7084

 Vistos etc.

Defiro em parte o pedido retro, razão pela qual determino que seja 

expedido novo mandado visando a avaliação do veículo penhorado nos 

autos, salientando que o referido mandado deverá ser cumprido no 

endereço indicado à fl. 309.

No que diz respeito ao pedido de remoção do veículo penhorado, indefiro, 

por ora. Isso porque, considerando o princípio de que a execução se 

realizará da forma menos gravosa para o devedor (art. 805, CPC), aliado 

ao fato de que a exequente não comprova nos autos que o executado 

esteja agindo de forma desidiosa na guarda do bem, não se vê por ora, 

necessidade em destituí-lo do encargo de fiel depositária do bem 

penhorado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO DE EXECUÇÃO 

POR QUANTIA CERTA - REMOÇÃO DE BEM PENHORADO - CREDOR 

DEPOSITÁRIO FIEL - ART. 620 DO CPC - EXCEPCIONABILIDADE. Não cabe 

a remoção do bem penhorado e depósito nas mãos do credor, em virtude 

de simples argumentos sem prova de fatos que justifiquem tal medida 

excepcional. A remoção do bem penhorado só se dá por medida 

justificada e excepcional, e como a regra é o depósito com o próprio 

executado, já que a execução se dá de forma menos onerosa para o 

devedor, o agravo deve ser provido. Recurso conhecido e provido.”. 

(TJMG – A.I. nº 1.0598.06.011411-6/001 – 17ª Câmara Cível -Relatora Des. 

Márcia de Paoli Balbino – J. 29.06.07)

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 31 de janeiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 42881 Nr: 10332-09.2001.811.0002

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NOVO HORIZONTE COMBUSTÍVEL LDTA. (POSTO 

VÁRZEA GRANDE)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEPIATTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDALMO DA SILVA - 

OAB:29962/PR

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido retro.

Cumpra-se a decisão de fl. 174, expedindo-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento dos valores penhorados nos autos às fls. 

152 e 163, na forma solicitada à fl. 195.

Após, permaneçam os autos suspensos, conforme determinado à fl. 191.

Cumpra-se.

 Às providências necessárias.
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Várzea Grande-MT, 31 de janeiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 216738 Nr: 12122-81.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA MARIA DE CAMPOS, MARIA DA GLORIA 

PEREIRA, CLEUZA TEODORO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JÚNIOR - 

OAB:OAB/MT12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO DA LUZ SILVA - 

OAB:6777/MT, Leo Catala Jorge - OAB:17.525

 Vistos, etc.

Tendo em vista que a exceção de pré-executividade oposta por Maria da 

Glória às fls. 304/308 esta desacompanhada da respectiva procuração 

outorgando poderes ao advogado Jairo da Luz Silva para representar a 

referida executada em juízo e tratando-se de vício sanável, venha a parte 

executada Maria da Glória, no prazo de 15 (quinze), regularizar sua 

representação processual, sob pena de ser considerada inexistente a 

exceção de pré-executividade.

Oportunamente, venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 31 de janeiro de 2017.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 387696 Nr: 3850-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SEBASTIÃO DE ALMEIDA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais para 

declarar inexistente o débito no valor de R$ 378,45 (trezentos e setenta e 

oito reais e quarenta e cinco centavos), bem como para condenar a 

requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), a título de dano moral, cujo valor deverá ser corrigido 

monetariamente a partir da data do arbitramento (31/01/2017), pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) ocorrido em 30/08/2014, 

conforme se observa à fl. 18.Em consequência, resolvo o mérito, na forma 

do art. 487, I do CPC e confirmo a liminar deferida nos autos.Considerando 

que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante 

inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 

326, STJ), condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

na verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo 

do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC/2015). Transitado em julgado, aguarde o 

cumprimento voluntário da obrigação no prazo de quinze (15) dias, findo o 

qual, não havendo qualquer manifestação, ordeno sejam os autos 

remetidos ao arquivo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias.Várzea Grande-MT, 31 de janeiro 2017.LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 298087 Nr: 18587-67.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO ALVES DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, 

considerando o mandado expedido (retro), impulsiono estes autos com a 

finalidade de intimar a parte Autora para, no prazo de 05(cinco) dias, 

efetuar o depósito dos valores necessários para a diligência do Oficial de 

Justiça, devendo ser depositado na Conta Corrente nº 11.850-8, Agência 

2764-2, Banco do Brasil, em nome do Fórum judicial – Várzea Grande – 

Oficiais de Justiça, comunicando tal providência nos autos. Julio Alfredo 

Prediger. Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 449833 Nr: 11826-78.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINETE ELISIÁRIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/0

 Venham as partes, no prazo COMUM de 10 (dez) dias, especificar as 

provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de 

preclusão.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-7 4ª VARA CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003384-09.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR CAMPOS MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - 0012791-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - 0008506-A/MT (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Certidão de Intimação Processo n. 

1003384-09.2016.8.11.0002 Certifico que, em conformidade com o Art. 

350, do CPC/2015, impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) 

da PARTE AUTORA para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, 

oferecer IMPUGNAÇÃO a CONTESTAÇÃO e documentos, juntados aos 

autos. Várzea Grande - MT, 2 de fevereiro de 2017 CELIA REGINA 

BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a)

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 339374 Nr: 7446-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOFEDERAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME, BRASIL 

SALES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA SÃO JOSÉ EIRELI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D. L. H. C. FADINI - 

OAB:OAB/MT - 7645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS - 

OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620/MT

 Vistos...
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Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, proposta por RODOFEDERAL PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA-ME, em desfavor de BRASIL SALES JUNIOR.

Em face do que consta às fls. 309/310, em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos 

termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos.

 Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de desentranhamentos dos cheques acostados às fls. 

201/203, devendo ser substituídos por cópias.

Com relação à devolução dos cheques, estes devem ser entregues ao 

Patrono da causa apelante, devendo a Sra. Gestora certificar todo o 

procedimento.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 23 DE JANEIRO DE 2017.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 429417 Nr: 464-79.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA NEVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON R. DELLA VALENTINA 

- OAB:OABMT20929O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTRO - OAB:15.104-A

 Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial, e 

determino que a parte requerida apresente, no prazo de quinze (15) dias, 

o documento solicitado, contrato n. 0000000072863537, sob pena de 

busca e apreensão.Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do 

inciso I, do art. 268, CPC/1976 (atual 489, I, CPC/2015). Condeno a 

requerida ao pagamento das despesas, custas judiciais e honorários 

advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), atento à natureza 

da causa, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços 

(CPC/1973 - §4º, art. 20 – atual CPC/2015 - §8º, art. 85).Transitada em 

julgado e não havendo o cumprimento voluntário da obrigação, determino 

seja expedido mandado de busca e apreensão.Oportunamente, ordeno 

sejam os autos remetidos ao arquivo, mediante as baixas e anotações 

necessárias.P. I. Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 24 de janeiro de 2017. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUE Juiz de Direito em Substituição Legal 

Portaria n°. 387/2016 - PRES

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 214768 Nr: 10131-70.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSE SILVA DO NASCIMENTO, DEIVISON SILVA 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGU - HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3213

 Processo n° 530/2008. (Cód. 214768)

Vistos...

Por verificar que as contrarrazões já foram apresentadas (fls. 509/536), 

nos termos do art. 1.010, §3º do NCPC, encaminhem-se os autos ao E. 

Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste juízo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 25 de janeiro de 2017.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 453028 Nr: 13249-73.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RSDN, DSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGU - HOSPITAL GERAL UNIVERSITARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8337

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILEIRO - 

OAB:3.213

 Processo nº 13249-73/2016. (Cód. 453028)

Vistos...

Por verificar que os autos ainda não foram encaminhados ao Contador 

Judicial para elaboração dos cálculos referentes aos valores das 

prestações alimentícias conforme determinado às fls. 113, impossibilitada 

fica o levantamento dos valores em favor da parte autora.

Dessa forma, determino o envio dos autos ao contador para elaboração 

dos respectivos cálculos (fls. 113), bem como, o desapensamento desta 

execução do processo principal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 19 de janeiro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 409992 Nr: 16622-49.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NATAL SIMI DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LÚCIA ZANATTA VOLPONI 

- OAB:19.461-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 INTIMAÇÃO da parte Autora para manifestar sobre a contestação, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 97567 Nr: 6943-40.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANNY CHRISTIAN DE SOUZA RIBEIRO, ALESSANDRO 

AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSBALAN - TRANSPORTE RODOVIÁRIOS 

LTDA., SINAL VERDE SERVICE LTDA, ITAU SEGUROS S/A, SULINA 

SEGURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455/MT, RENATTA SOUZA CARVALHO - 

OAB:7468 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre da Silva Moraes - 

OAB:23431/PR, ARMANDO BIANCARDINI CANDIA - OAB:6687/MT, 

FABIO HENRIQUE PIRES DE TOLEDO ELIAS - OAB:192089, LUCIMAR 

CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:MT/8506-A, MARCOS JOSÉ ABBUD - 

OAB:84.799, ROBERTO JOSÉ MINERVINO - OAB:34.086, VALMIR BRITO 

DE MORAES - OAB:12098-PR

 Processo n° 6943-40/2006 (Cód. 97567)

Vistos...

Nos termos do art. 1.023, § 2º, do NCPC, intime-se a parte contrária 

(devedora) para manifestar-se sobre os embargos declaratórios de fls. 

961/965 no prazo de cinco dias.

Após, conclusos para análise.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 31 de janeiro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito em substituição legal
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 339374 Nr: 7446-80.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOFEDERAL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -ME, BRASIL 

SALES JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEREIRA SÃO JOSÉ EIRELI LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D. L. H. C. FADINI - 

OAB:OAB/MT - 7645, JOSE ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS - 

OAB:15.346/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3620/MT

 Vistos...

Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA, proposta por RODOFEDERAL PEÇAS E 

SERVIÇOS LTDA-ME, em desfavor de BRASIL SALES JUNIOR.

Em face do que consta às fls. 309/310, em as partes comunicam a 

realização de acordo pondo fim ao processo, requerem sua homologação 

e a extinção do feito, HOMOLOGO O ACORDO POR SENTENÇA, nos 

termos do art. 200, do NCPC, para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos.

 Dessa forma, cumprida a obrigação e dando-se o credor como satisfeito, 

acolho o pedido e, DOU ESTA AÇÃO COMO EXTINTA, nos termos do art. 

924, II, do NCPC.

Defiro o pedido de desentranhamentos dos cheques acostados às fls. 

201/203, devendo ser substituídos por cópias.

Com relação à devolução dos cheques, estes devem ser entregues ao 

Patrono da causa apelante, devendo a Sra. Gestora certificar todo o 

procedimento.

Honorários advocatícios e custas processuais na forma convencionada.

Decorrido o prazo, e não havendo manifestação das partes, certifique-se 

e arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

PUBLIQUE-SE.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

VÁRZEA GRANDE–MT, 23 DE JANEIRO DE 2017.

ESTER BELÉM NUNES

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 346979 Nr: 13417-46.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITALLES AUGUSTO DE ARAUJO CUNHA ASNAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 INTIMAÇÃO da Parte Autora para apresentar as contrarrazões recursais, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 334079 Nr: 2650-46.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS PEREIRA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:OAB/MT 6.735

 INTIMAÇÃO das Partes para manifestação acerca do Laudo Técnico 

Pericial de Exame Grafotécnico de fls. 132/138, no prazo comum de 05 

(cinco) dias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332557 Nr: 1270-85.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO MARCIO CARRIJÓ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 
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INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332936 Nr: 1600-82.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENIER FERREIRA DA LUZ SILVA, Luzil Crebes de 

Arruda, JORGE LEMES DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 
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defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344306 Nr: 11334-57.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAURIDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 
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434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 
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9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344314 Nr: 11342-34.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA RECKZIEGEL SCHLINDWEIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA DE PAULA MONTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 
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ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344322 Nr: 11350-11.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DALVA DE ARAÚJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 
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remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344378 Nr: 11391-75.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELZA HARUMI MARUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KHERMAN SORBONE BATISTA DE 

ANUNCIAÇÃO - OAB:12.025, YANN DIEGGO SOUZA T. DE ALMEIDA - 

OAB:12.025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.
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Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 346109 Nr: 12694-27.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA VIANA DA SILVA, JOSINETE RODRIGUES DE 

MORAES QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT - OAB:11789

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 
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de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 368872 Nr: 18610-42.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIONE SOUZA JINKINGS, ELIZABETHE HENRIQUE 

MAGALHÃES, FRANCISCA RODRIGUES NEVES DE SOUZA, HEDILAMAR 

HENRIQUE ZANATTA, MARIA PRECIDINA DE MELLO KRAUS, MARTHA 

HITOMI HIGASHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 
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bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 
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(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 374516 Nr: 22690-49.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA GONÇALINA CURADO OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY B. RAMOS 

TOCANTINS LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - 

OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 
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incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 374870 Nr: 22924-31.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCALINO DE MELO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 
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percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 376467 Nr: 24128-13.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACIMONIA BUENO DE ALMEIDA, ADELAIDE GALDINO 

DELGADO SAMPAIO, CELI MINAS NOVAS, CLEIDE ARAUJO CAMARGO, 

SUERLEI NUNES MINAS NOVAS, VERA LUCIA DE SOUZA DAL BOSCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI BOA 

VENTURA - OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 379252 Nr: 26198-03.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZETH TEIXEIRA PEZZIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783, JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - 

OAB:14.506

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 
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material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 391850 Nr: 6467-84.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMMANUEL NOLASCO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 
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pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 399394 Nr: 11003-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA HELENA GRIGOLETO GIRALDELLI
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA HELENA GIRALDELLI - 

OAB:9141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 
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termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 402741 Nr: 12794-45.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDENIL MARIA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 
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URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 407233 Nr: 15246-28.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José Pereira de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILLA BALDUINO MEDEIROS 

- OAB:OAB/MT9519

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 
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remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 412565 Nr: 18089-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMILSON APARECIDO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

URCINO - OAB:10970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 286 de 498



Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 412843 Nr: 18245-51.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDIANE CAROLINE DA SILVA RIBEIRO MEBER DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA COCCO BUSANELLO 

POLAZZO - OAB:10970/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 
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relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 423416 Nr: 23792-72.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZANETE MARIA DA CONCEIÇÃO, TEREZINHA 

SANTANA DA SILVA NÉLIO, ANGELINA BARROS DE ALMEIDA, MARIA 

BENEDITA DA SILVA ALMEIDA, KEIT APARECIDA RIBEIRO RODRIGUES, 

PAULO CELSO FELICIO, ANALICE CARNEIRO FELICIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON BENEDITO DE CAMPOS 

- OAB:15.575/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 
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norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 
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Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 435514 Nr: 4344-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA NEVES DE CAMPOS, JUAREZ VALDEVINO 

PRIMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 
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causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332953 Nr: 1617-21.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA LOPES MARQUES, DELFINA MARIA DE 

MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 
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remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333253 Nr: 1882-23.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILMA FAGUNDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE F. 

MAGALHÃES - OAB:OAB/MT: 17567, LOUISE WERT ALMEIDA E 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT17955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 
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URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334719 Nr: 3235-98.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LEDA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Irineu Pedro Muhl - OAB:5719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 
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monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334937 Nr: 3427-31.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIL DIAS DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 294 de 498



Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 335036 Nr: 3520-91.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDE NOGUEIRA RAMOS VAZ, BRIGIDO LEMES DE 

MORAES, CARMINDO BRAZ MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 
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ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 335044 Nr: 3528-68.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA SANTANA PONCE, CATARINA MARIA DA 

SILVA, CLELIA AMORIM CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 
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valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 335048 Nr: 3532-08.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR SIQUEIRA, LENYL NOBRE DE MIRANDA, 

ELIETE BOMDESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 
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análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 335944 Nr: 4403-38.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SANTANA OLIVEIRA, ANTONIA 

SANTOS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 
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independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 336491 Nr: 4921-28.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA NASSARDEN, IVANETE LOVERDE MAZOCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 
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controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 89749 Nr: 242-63.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ TADEU JORGE 

FERNANDES - OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 
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OAB:8350/MT

 Vistos,

Indefiro, por ora, o pedido de penhora formulado pelo exequente as fls. 

67-74. Por cautela, intime-se o executado para se manifestar, no prazo de 

até 05 (cinco) dias, sobre a petição e documentos de fls. 67-74. Após, 

conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 328611 Nr: 24935-67.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDENIRA MARIA LOPES, IVONETE FIRMINO DE OLIVEIRA, 

IUZA EVA DE FIGUEIREDO, JOEL CONCEIÇÃO VITALINO, JOSE GONÇALO 

DE FIGUEIREDO FILHO, LUIZ DOMINGOS DE OLIVEIRA, JUCILENE PINTO DA 

SILVA, JUDITH ALVES DE OLIVEIRA BARROS, JULINHA MARTINS DA 

SILVA, JOANICE DA CUNHA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 
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ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334300 Nr: 2862-67.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZA ALUIZIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 
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remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 389088 Nr: 4776-35.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edmar Mendes Felismino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 
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URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332002 Nr: 754-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.
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O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334099 Nr: 2672-07.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAROILDE PEREIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 
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conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334100 Nr: 2673-89.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISANTINA DOS SANTOS DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 
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reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334935 Nr: 3425-61.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÚCIO CUNHA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 
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àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334941 Nr: 3430-83.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVAIR DE ALMEIDA CABRERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT, ROGERIO PERES BANDEIRA - OAB:17.523, 

SELMA FERNANDES DA CUNHA - OAB:15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 
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conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 339334 Nr: 7409-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIETA DA COSTA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 
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a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 370648 Nr: 19908-69.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA SEBASTIANA RIBEIRO MISSORINO, 

ELIZABETE RIBEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.
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Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
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para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 325331 Nr: 21729-45.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA DE ASSUNÇAO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 
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injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 337754 Nr: 6033-32.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZOLDA MARIA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 
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o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 337760 Nr: 6039-39.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILEI RIBEIRO DA SILVA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 
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prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 
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(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 346102 Nr: 12687-35.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAÚJO - 

OAB:13.179-B, Francisca de Sá - OAB:16391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.
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Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344311 Nr: 11339-79.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALZIRA OLIVEIRA MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 
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561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 328909 Nr: 25229-22.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEN LUCIA LANDGRAF PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 
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COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331103 Nr: 27393-57.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE MADALENA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 
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procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 
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se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331106 Nr: 27396-12.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA AUXILIADORA DELGADO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 
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processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331108 Nr: 27398-79.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUSA COSTA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 
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).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 337755 Nr: 6034-17.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13.179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 
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licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 
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nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 393053 Nr: 7197-95.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 
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provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 393055 Nr: 7199-65.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCANIRA BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 
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outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 393058 Nr: 7202-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 329 de 498



documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 
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termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 424979 Nr: 24588-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERASMO GONÇALO DE SOUZA - 

OAB:21.089/O, ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:19.085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 
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servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332376 Nr: 1104-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SIQUEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré não apresentou contestação.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 
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REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 346117 Nr: 12702-04.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENIZE MARIA DE MIRANDA LIMA, VALDEMIRO 

BENEDITO DA SILVA, ELIZABETH DE JESUS LOPES MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré não apresentou contestação.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 
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URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 348469 Nr: 14639-49.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELENE COSTA, ROSELENO DO AMARAL FREITAS, 

NEILA MARIA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré não apresentou contestação.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 
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prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 350524 Nr: 16207-03.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALINA MARTINS DE SOUZA, JACKELINE 

FERNANDA FERREIRA GRAWE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 
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conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré não apresentou contestação.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 
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trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 351988 Nr: 17313-97.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANICE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON BETTANIN DE 

BARROS - OAB:7901, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHÃES - 

OAB:17567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré não apresentou contestação.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 
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compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 393053 Nr: 7197-95.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 
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montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 393055 Nr: 7199-65.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCANIRA BENEDITA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 
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COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 393058 Nr: 7202-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA MARA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 
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procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 
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se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 424979 Nr: 24588-63.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERASMO GONÇALO DE SOUZA - 

OAB:21.089/O, ROGERS DE ALMEIDA FERREIRA - OAB:19.085

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 
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temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Por outro lado, no que se refere aos danos morais, não procede as 

alegações da parte Autora. Como é cediço, para que haja indenização por 

dano moral, é necessário que o ato ilícito praticado pela parte Ré atinja 

injustamente a esfera interior do ofendido e, ao mesmo tempo, dele se 

possa extrair, à clarividência, os seguintes elementos indispensáveis à 

qualificação da conduta: a ação, o dano e o liame entre ambos e a culpa.

Na hipótese dos autos, ainda que se pudesse falar em ilicitude na conduta 

do ente público apelado, certo é que a parte Autora não demonstrou a 

ocorrência de profunda dor, humilhação ou angústia, ônus que lhe cabia. 

Vale dizer, não comprovou a repercussão negativa do evento impugnado 

em sua esfera íntima. Faz-se necessário ressaltar, ademais, que não há 

que se falar, na hipótese vertente, em dano moral in re ipsa, sendo, 

portanto, necessária a produção de prova cabal que demonstre o prejuízo 

anormal a que foi submetida a servidora, o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em condenação da parte Ré ao pagamento de 

indenização por dano extrapatrimonial. As partes têm o dever de trazer 

aos autos as provas necessárias à constituição de seu direito, conforme 

determina o artigo 373, inciso I, do NCPC. Se não o faz, perde a 

possibilidade de obter indenização por danos morais.

Destarte, não faz jus a parte Autora à percepção de qualquer importância 

a título de indenização por danos morais.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 350658 Nr: 16313-62.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10246/MT, DELCI BELEEIRO SOUZA JUNIOR - OAB:18.359, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. (...) P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 329838 Nr: 26140-34.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORCI PONCE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:16482, HITLER SANSÃO SOBRINHO - OAB:OAB/MT17757

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 
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relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334256 Nr: 2819-33.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MALHEIROS DOS SANTOS FILHO, JAIME 

GONÇALO DO ESPÍRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 
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base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 
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trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344318 Nr: 11346-71.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA BASILIA DA SILVA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 
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conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344321 Nr: 11349-26.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA JANAÍNA BATISTA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 
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carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 347329 Nr: 13699-84.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE MARIA SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Não houve réplica.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 348 de 498



DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 338375 Nr: 6606-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA, REGINA LOPES 

MAGALHÃES SILVA, CLAUDINEIA EVA DA COSTA SOUZA, NELMA DE 

OLIVEIRA NERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.
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Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 339310 Nr: 7387-92.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANAMARIA GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.
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É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340005 Nr: 7968-10.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUTH OLIVEIRA DE ASSUNÇÃO, ELIANE RODRIGUES 

DA SILVA BARROS, JUCINEIA APARECIDA BOAVENTURA DE CAMPOS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 
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termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340608 Nr: 8411-58.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA, KELLY 

KATIUSCIA RAMOS BRETAS, SILVANIL DE OLIVEIRA ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 
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URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345545 Nr: 12283-81.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ALMEIDA DE SOUZA, EDER SILVA LOURENÇO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 
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remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 349933 Nr: 15789-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADALGISA RODRIGUES DA COSTA, GEOLINA PRADO 

BEZERRA, ROSALINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 
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).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 374606 Nr: 22756-29.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO MONTANDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 
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relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 401284 Nr: 11998-54.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEUDIR VITOY VITÓRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 
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pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
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para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334763 Nr: 3277-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LOPES DE BARROS, VANILDES CLEUSA DE 

MORAES, LAURINDA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 
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diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334859 Nr: 3367-58.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOSHIO DOI, HELOISE MARIA MORÃES, DEIZE 

MACHADO LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 
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remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 339304 Nr: 7381-85.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EROISA DE MELLO SCHAUSTZ, VERIDIANA PINTO DE 

MORAIS FERNANDES, ANAMARIA GERALDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 
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REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 342154 Nr: 9642-23.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA RODRIGUES SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 
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reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 322951 Nr: 19352-04.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAMAR GOMES CAROLINO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 
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improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 328767 Nr: 25066-42.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR BARBOSA DA SILVA, CLAUDIA LUISA 

UNTAR DO CARMO, ALZIRA MARIA BOTELHO, SARAH JANE DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 
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nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 330527 Nr: 26832-33.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA JOELI MONFORT DE ALBUQUERQUE, ROSA 

MARIA DO ESPIRITO SANTO LEQUE, TELMA FIGUEIREDO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 
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de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331004 Nr: 27296-57.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEISE BENEDITA DA COSTA MARTINS, TANIA DE 

SOUSA ANDRADE, MARILEIDE TRINDADE FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
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reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331877 Nr: 622-08.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DERNITES PINTO DE MORAIS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT, 

PREVIVAG - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MINICIPAIS DE VÁRZEA GR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 
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seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331878 Nr: 623-90.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA BENEDITA DE OLIVEIRA FILHA, DULCENEA 

AMORIM CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 
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de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345269 Nr: 12104-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDE GERMANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.390

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 
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inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345434 Nr: 12199-80.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELO FRANCISCO DE ASSIS, GEOVANIL DE LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).
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Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345436 Nr: 12201-50.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SANTOS, MADALENA DA SILVA 

MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 
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Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 374509 Nr: 22684-42.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLY GLÓRIA XAVIER DORILEO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANY BENEDITA RAMOS T. 

LEITE - OAB:18.653, MARILENA VIEIRA DA SILVA - OAB:13603-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 
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compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 385347 Nr: 2248-28.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EULINA MARIA GUEDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI - 

UNIVAG - OAB:12.120

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).
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A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 388955 Nr: 4712-25.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joelma Aparecida da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:14688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 
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repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 
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535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 396028 Nr: 9188-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR DEONIZIA PLASCIDA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA PAULA COSTA - 

OAB:10952/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 
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compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334296 Nr: 2858-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NASARÉ DE MARIA DREYER, MARIA DO CARMO 

RAMOS, ANTONIA BENICE DE FIGUEREIREDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 
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remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 334760 Nr: 3274-95.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BENEDITA DO CARMO MACHADO, ANTONIO 

GONÇALVES DE PÁDUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL BRAZ MARUO 

MACHADO - OAB:13873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 
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DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 335943 Nr: 4402-53.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DE ALMEIDA NEVES GORGONHA, ADELINO 

ALMEIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 
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URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 373913 Nr: 22241-91.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON VERGILIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

JEFERSON VERGILIO DA SILVA propôs “Ação de Cobrança – Auxílio 

Fardamento” em desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT, alegando, em síntese, que entrou em exercício no quadro de 

Guarda Municipal de Várzea Grande através de concurso público no dia 

30/04/2002. A parte autora possui mais de 11 (onze) anos de serviço 

público na Guarda Municipal, sendo promovido, à guarda municipal de 2ª 

classe por merecimento.

Assevera que o Estatuto da Guarda Municipal prevê o pagamento de um 

vencimento base, a título de indenização de uniforme a todos aqueles que 

completarem 04 anos no mesmo nível ou em razão de ascensão funcional. 

Finaliza requerendo o pagamento de 02 (dois) vencimentos base, a título 

de auxílio fardamento, referente ao período de 2002-2006; 2006-2010; e 

2013. Com a inicial, vieram os documentos de fls. 13/18.

Devidamente citada, a parte requerida contestou o pleito, arguindo 

preliminar de carência da ação, possibilidade jurídica do pedido e interesse 

de agir, pugnando ao final pela improcedência da ação. (fls. 26/55).

Impugnação (fls. 58/65).

 É o relatório. Fundamento. Decido.

Conheço diretamente do pedido, proferindo sentença, nos termos do art. 

355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por não depender a lide de 

maior dilação probatória.

Quanto às preliminares de carência da ação, a mesma não merece 

prosperar, vez que o autor demonstrou os requisitos necessários para a 
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propositura da ação, razão pela qual, afasto a preliminar de carência da 

ação arguida pela parte requerida.

Outrossim, verifico do Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição 

quinquenal, dispõe em seu art. 1º que “As dívidas passivas da União, dos 

Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação 

contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 

natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do 

qual se originarem.”

Em contrapartida, o art. 3º, do referido Decreto, diz que “Quando o 

pagamento se dividir por dias, meses ou anos a prescrição atingirá 

progressivamente as prestações, à medida que completarem os prazos 

estabelecidos pelo presente Decreto.”.

O Superior Tribunal de Justiça, editou a Súmula nº 85, da qual se extrai 

que “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública 

figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito 

reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior à propositura da ação.”

Com efeito, examinando-se a pretensão externada na inicial em harmonia 

com todo o entendimento aqui exposto acerca da prescrição quinquenal, 

conclui-se que as verbas pleiteadas pelo servidor municipal, por serem, 

em tese, devidas, foram parcialmente atingidas pela prescrição, mais 

precisamente aquelas eventualmente reconhecidas, porém anteriores a 

23/10/2009, ou seja, anteriores aos cinco anos que antecederam o 

ajuizamento da ação, que se deu em 23/10/2014 (fl. 05). Reconheço a 

prescrição quinquenal das prestações eventualmente devidas ao autor, 

alusiva a uma verba indenizatória decorrente do período de 2000 à 2009, 

uma vez atingida pela prescrição.

Pois bem. A parte requerente objetiva o recebimento de indenização de 

uniforme e tal verba pleiteada possui clara natureza indenizatória e não 

salarial. Acerca da matéria, o renomado jurista brasileiro Hely Lopes 

Meirelles aduz que:

“Indenizações são previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor 

por gastos em razão da função. Tendo natureza jurídica indenizatória, não 

se incorporam à remuneração, não repercutem no cálculo dos benefícios 

previdenciários e não estão sujeitos ao imposto de renda.” (Direito 

Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2004. p. 

472).

Nesse mesmo sentido, a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“Vantagem de caráter indenizatório se trata de compensar o servidor por 

despesas efetuadas no exercício do cargo; é o caso das diárias e das 

ajudas de custo. Não se pode pretender que o servidor que faça gastos 

indispensáveis ao exercício de suas atribuições não receba a devida 

compensação pecuniária. Trata-se de aplicação pura e simples de um 

princípio geral de direito que impõe a quem quer que cause prejuízo a 

outrem o dever de indenizar.” (Direito Administrativo. Ed. Atlas, 2008, p. 

506).

O pagamento de “auxílio fardamento”, surge por ocasião da ascensão 

funcional ou quando completar quatro anos no mesmo nível ou graduação 

funcional, conforme estabelece o art. 58, § 3º, da Lei nº 2.163/2000, no 

Capítulo I – Do vencimento e da remuneração, a saber:

“Art. 58. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o 

desempenho de suas funções regulamentares e nos termos da lei e 

regulamento específico.

§ 1º - Fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais 

acessórios necessários ao exercício do cargo e função, devendo ser 

distribuído conforme necessidade do serviço e respeitado o tempo de 

duração de seus componentes.

§ 2º - Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao fardamento novo e 

completo por ocasião de sua ascensão funcional.

§ 3º - Fará jus ainda a uma ajuda de custo no valor de 01 (um) vencimento 

base a título de indenização de uniforme, o guarda municipal, em todos os 

níveis, por ocasião da ascensão funcional ou quando completar 04 

(quatro) anos no mesmo nível ou graduação funcional.”

No caso em comento, constato pelos autos que a parte requerente foi 

nomeada para exercer o cargo efetivo de Guarda Municipal 3ª classe a 

partir de 30/04/2002, portanto, faz jus à percepção da ajuda de custo 

mencionada no art. 58, § 3º, da referida Lei, uma vez que completou 

quatro anos no mesmo nível ou graduação funcional, sendo irrelevante 

para o deslinde da controvérsia, se a parte requerida forneceu todos os 

fardamentos e o fato de nunca ter pago a indenização pleiteada, devendo 

ser observada a prescrição.

Assim, a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA - GUARDA MUNICIPAL - AJUDA DE CUSTO - 

INDENIZAÇÃO DE UNIFORME - VERBA DE CARÁTER EMINENTEMENTE 

INDENIZATÓRIO - APLICABILIDADE DO REGIME DE SUBSÍDIO - 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI MUNICIPAL Nº. 

2.142/00 (ESTATUTO DA GUARDA MUNICIPAL) - VERBA DEVIDA - 

RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. As parcelas de caráter 

indenizatório, previstas em lei, não serão computadas para efeito dos 

limites remuneratórios do subsídio, consoante art. 37, § 11, da Constituição 

da República. Não existe óbice à concessão de ajuda de custo a título de 

indenização por uniforme, se presentes os requisitos previstos na Lei 

Municipal nº. 2.142/00. Ausentes as condições que possam ensejar a 

reversão do ato sentencial, impõe-se seja improvido o recurso e, por 

conseguinte, mantém-se incólume a sentença objurgada.” (TJMT - Ap, 

24341/2010, Des. Márcio Vidal, 4ª Câmara Cível, Data do Julgamento 

14.09.2010, Data da publicação no DJE 28.10.2010).

Ressalta-se que a Administração tem sua atuação regulada pelo princípio 

da legalidade, somente lhe sendo permitido atuar nos limites deste 

princípio. Assim, existindo lei que autorize o pagamento da ajuda de custo 

pretendida, o direito “exsurge” em favor da parte requerente, razão pela 

qual merece o recebimento da verba indenizatória pretendida.

A intenção legislativa é a de não permitir qualquer outra forma de 

pagamento que não a de subsídio. E quando estipula a sua fixação em 

parcela única, demonstra a impossibilidade de ser partilhado o subsídio, 

seja em parte fixa e variável, seja sob qualquer outra espécie de 

subdivisão, como, por exemplo, vencimento básico mais vantagens 

pessoais e de função.

Assim, quando a Constituição fala em “subsídio fixado em parcela única”, 

está evidentemente referindo-se ao pagamento de estipêndio mensal, cuja 

disposição deve ser compreendida de acordo com toda a estrutura 

constitucional destinada ao sistema remuneratório dos agentes públicos, 

onde se inclui, como regra de caráter geral, a normatização do § 3º, do 

art. 39, que manda aplicar aos servidores ocupantes de cargo público o 

disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII 

e XXX, ambos os dispositivos da Constituição Federal.

Nesse contexto, os servidores públicos, em que pese estarem submetidos 

ao regime de subsídio, com fixação em parcela única e vedação para o 

acréscimo de vantagens pecuniárias de cunho remuneratório, têm 

assegurado o direito à percepção de pagamentos de caráter indenizatório 

(caso das diárias e das ajudas de custo), juntamente com as vantagens 

remuneratórias expressamente enumeradas no § 3º, do art. 39 e 

integrantes do art. 7º.

Desta forma, e, com base nos entendimentos e dispositivos legais já 

mencionados, tem-se que assiste razão à parte requerente quanto ao 

recebimento da verba pleiteada, qual seja, ajuda de custo no valor de um 

vencimento base a título de indenização de uniforme.

Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial e condeno a parte requerida ao pagamento 

do auxílio fardamento, com fulcro no art. 58, § 3º, do Estatuto da Guarda 

Municipal, observada a prescrição reconhecida acima. Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação, a ser apurado em posterior 

liquidação de sentença.

Sobre a condenação retro mencionada, como a condenação imposta é de 

natureza não tributária, os juros moratórios devem corresponder aos juros 

aplicados à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Deixo de condenar a parte ré no pagamento das custas e despesas 

processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 

7.603/2001. E, em relação aos honorários advocatícios, a despeito da 

liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), fixo no percentual mínimo de 

8% sobre valor da condenação, a ser apurado em liquidação, tendo em 

vista a natureza da causa e o trabalho do advogado, atentando-se para 

as faixas de base de cálculo (NCPC, art.85, § 3º, inc. II).

Por imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do Novo Código de 

Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a sentença ao 

reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, inciso III, do NCPC), 

independentemente de eventuais recursos voluntários.
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Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

*

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 373914 Nr: 22242-76.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÉRGIO LÍRIO FLORES, TATIANE ROBERTA MARTINS 

MORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos formulados na inicial e condeno a parte requerida ao pagamento 

do auxílio fardamento, com fulcro no art. 58, § 3º, do Estatuto da Guarda 

Municipal, observada a prescrição reconhecida acima. Declaro extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil.A correção monetária incidirá a partir do 

vencimento da obrigação inadimplida e juros de mora a partir da citação, a 

ser apurado em posterior liquidação de sentença.Sobre a condenação 

retro mencionada, como a condenação imposta é de natureza não 

tributária, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados à 

caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, 

com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. Já a 

correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor - INPC.Deixo de condenar a parte ré no pagamento 

das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 

3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários 

advocatícios, a despeito da liquidez do débito (NCPC, art. 85, § 4º, inc. I), 

fixo no percentual mínimo de 8% sobre valor da condenação, a ser 

apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (NCPC, 

art.85, § 3º, inc. II).Por imposição do disposto no artigo 496, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil, ante o duplo grau de jurisdição, submeto a 

sentença ao reexame necessário pelo Colendo Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso (ante a não exceção do art. 496, §3º, inciso III, do 

NCPC), independentemente de eventuais recursos voluntários.Transitada 

em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do 

NCPC.P. R. I. Cumpra-se.*

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 337535 Nr: 5832-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA AUXILIADORA DE ARRUDA, BENEDITA 

MARIA XAVIER DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 
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conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 338015 Nr: 6266-29.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIRA RODRIGUES DE AMORIM GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 
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DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 338021 Nr: 6271-51.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE MARIA SOUZA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CAMILA PICOLLI - 

OAB:19716/O, ICARO GIBRAN REVELES DE ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 
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prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 338023 Nr: 6272-36.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURENICE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 
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Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 
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Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 338368 Nr: 6599-78.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LEMES DE MORAIS, FABRICIO GOMES DA SILVA, 

ABRAHÃO CESAR MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 
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ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 338376 Nr: 6607-55.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA NAZARÉ MELONIO MORAIS, EDNA APARECIDA 

DE SOUZA CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 
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qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 338377 Nr: 6608-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODETE ARAUJO DE ALMEIDA, NILMA ENEDINA DA 

COSTA, ROBERTO HILÁRIO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 
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URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 339465 Nr: 7514-30.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BENEDITA DA SILVA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BELUSSI MIRANDA - 

OAB:7410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 
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Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 339624 Nr: 7641-65.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ALEXANDRE AMORIM E SILVA, VANIA CLARICE 

PINHEIRO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR MACIEL DE SANTANA - 

OAB:OAB/MT 18.221

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 
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quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 339998 Nr: 7961-18.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALINA COSTA SANTOS, IZABEL SILVA FREITAS, 

CILENE COELHO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 
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valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340000 Nr: 7963-85.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO FERREIRA PIRES, JOSIMARY DONATA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 
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valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340613 Nr: 8416-80.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAREOLANO BENEDITO MORAIS DE MIRANDA, JOSE 

BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 
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análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 342420 Nr: 9847-52.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIZELY SALINAS EL-HEGE, EDSON FRANCISCO 

CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 
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independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 342422 Nr: 9849-22.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAO GOMES DA CUNHA, ALACIL JOSE LANNES NETO, 

JUSSARA CASTRO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 
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artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 342435 Nr: 9862-21.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR APARECIDA DE ARRUDA MAGALHÃES, MARIA 

JOSÉ DE CAMPOS OLIVEIRA, GONÇALINA ELIDIA DA CUNHA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 
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OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 
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conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344657 Nr: 11639-41.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES RAMOS DE ASSUNÇÃO, RUFINA PEREIRA DE 

LOIOLA, TANIA DO ESPÍRITO SANTO GIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB-MT 9059, DANIELE IZAURA S. C. REZENDE - OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 
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remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345547 Nr: 12285-51.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE DOS SANTOS OLIVEIRA, NATALINA MIRANDA 

E SILVA, SILMA CHAGAS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 
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remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 347431 Nr: 13784-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSEFA FERREIRA DA SILVA, EDJANE MÁRCIA 

MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 
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).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 349061 Nr: 15097-66.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZALINA DE JESUS LEMES DE CAMPOS, 

SEBASTIANA MARTINS DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 
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jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 349920 Nr: 15777-51.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANA PAULA DE MORAES, SANDRA PAULA DE 

MORAES, LUCIA PIRES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 
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parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 407 de 498



Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 353069 Nr: 18050-03.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERANIL NILDES DA SILVA PINHEIRO, MIRIAN MILTES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.
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Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 353074 Nr: 18055-25.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIO DA SILVA MATOS, MANOEL HONORATO DE 

CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 
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11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 370434 Nr: 19752-81.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JECI SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12432, Jackson Pellizzari - OAB:13831, OTAVIO GUIMARÃES 

REZENDE - OAB:OAB/MT-10920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 
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Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 370647 Nr: 19907-84.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE CRISTINI DE CAMPOS XAVIER, ANIZIA MARIA 

BRITO FORTALEZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 
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monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 377767 Nr: 25146-69.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELA DA SILVA JARA, MARGARETE ROSE 

GUEDES SILVA, DALVA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.
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Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 382825 Nr: 620-04.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENA ROSIMARA PIRES, LUCENI DE SOUZA ROQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 
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se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 383370 Nr: 984-73.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILEO CARDOSO 

- OAB:15652, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17147/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 
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temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 383641 Nr: 1154-45.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NUNES DA SILVA, JESUINO LISBOA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 
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extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 383642 Nr: 1155-30.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO SANTANA OLIVEIRA, ANTONIA 

SANTOS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 
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decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 390248 Nr: 5493-47.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOELINO BOSCO DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 
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de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 390696 Nr: 5750-72.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL CORREA FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE TAGLIARI - OAB:18.539

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 
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Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 
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à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 396178 Nr: 9287-76.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA RODRIGUES BENTO, HELIOMAR SOARES 

PANIAGO, CANUTA CANDIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 
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reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 396179 Nr: 9288-61.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO CERIACO DA COSTA FILHO, FRANCISCO 

ROZALINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 
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Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 398434 Nr: 10508-94.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANA LEONARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO ALVES DE 

SOUZA - OAB:18201

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 423 de 498



presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 399248 Nr: 10945-38.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDENIL GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - 

OAB:17678/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 
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de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 401151 Nr: 11957-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D' ORAZIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174, MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - OAB:92219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 
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quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 402043 Nr: 12415-07.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA OLIVEIRA DAMASCENO DE BARROS, SELMA 

APARECIDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 
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valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 403142 Nr: 12987-60.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REINALDO GONÇALO MARTINS GOMES, ANATÁLIA 

CORRÊA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 
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montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 403539 Nr: 13178-08.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO ARCANJO DIAS, GILDETE SILVA 

DE CASTRO CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 
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IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 408051 Nr: 15624-81.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALENTIM PEREIRA DE LIMA, MAYSE FERNANDA DOS 

SANTOS CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 
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salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 412073 Nr: 17838-45.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ AUXILIADORA DE CAMPOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 
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artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 414311 Nr: 19041-42.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 
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- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 
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conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 414315 Nr: 19044-94.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZI CRUZ PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 
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remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 415983 Nr: 19891-96.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 
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de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 417537 Nr: 20769-21.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO BOTELHO DE MIRANDA, DANIELE FERREIRA DE 

CAMPOS, SATURNINO JOSÉ DA COSTA, LUIZ MACIEL LEON BORDEST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).
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Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 419760 Nr: 21873-48.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO HENRIQUE ALVES DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 
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relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 420782 Nr: 22409-59.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOILCI RODRIGUES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 
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pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 
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para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 425142 Nr: 24684-78.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DE OLIVEIRA HUBNER, LEIDA EUGENIA 

CORREA, DEVAIR DE AMORIM SOUZA, NOIZE MARIA CURVO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 
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diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 426896 Nr: 25593-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCI CORREIA DE MELO, ALEXSANDRA DA SILVA 

DIAS, DORACY NUNES DA GUIA, ESTEVÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, 

ZILDA BRAGA DE OLIVEIRA, MONICA LEITE DELGADO, VERA MARIA 

SANTANA E SILVA BORTOLUZZI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 
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remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 426897 Nr: 25594-08.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINA CELIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA 

GRANDE/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.
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Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 428195 Nr: 26376-15.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINA DA SILVA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GUIMARÃES DE SOUZA 

- OAB:OAB/MT 19.554

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 
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monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 438062 Nr: 5732-17.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA DE PRÓSPERO AMUI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA VAUCHER DE 

OLIVEIRA KLEIM - OAB:12066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 
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documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote
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 Cod. Proc.: 327767 Nr: 24081-73.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILA MARIA DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES - 

OAB:16860

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 
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caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333032 Nr: 1684-83.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Ordinário->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIVELTON FRANCO BONFIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:OAB/MT 16331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 
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2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 333035 Nr: 1687-38.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO JOSÉ EUCARES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (SUS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:OAB/MT 16331

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 
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reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340452 Nr: 8289-45.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERANIL FERREIRA DE ARRUDA E SILVA, ROSANGELA 

VIEIRA DA SILVA, ROSANA MARTINS SILVA STABILITO, THAMIRES 

SILVA NELIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - 

OAB:15773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 
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decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 340609 Nr: 8412-43.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUINO LISBOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 
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de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 343668 Nr: 10815-82.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID MARQUES DE FIQUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

DE ADMINISTRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,
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Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 
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inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344301 Nr: 11330-20.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUXILIADORA DA SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).
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Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 325103 Nr: 21490-41.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MORALES FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE GONÇALVES DE 

ARAÚJO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 
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Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 327711 Nr: 24036-69.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEN DA SILVA PULCHERIO, ELIZANDRA FATIMA DA 

CRUZ, ELZA MARIA DOS SANTOS FARIA, IZABEL BOMDESPACHO DOS 

SANTOS COSTA, JUREMA APARECIDA DE FIGUEIREDO COSTA, MARIA 

DE JESUS BARBOSA BRITO OLIVEIRA, MARLUSA BENEDITA LIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 
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outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331003 Nr: 27295-72.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENIR JESUS DA COSTA, RAIMUNDO CAETANO DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 
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a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331005 Nr: 27297-42.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÍDIA DE OLIVEIRA SILVA, TEREZINHA TEIXEIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 
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ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 
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nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331014 Nr: 27306-04.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE WINCK, JOSÉ WILSON TAVARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO NÜHL - 

OAB:OAB/MT 5.719-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 
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(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331150 Nr: 27438-61.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUELI FORTES DA SILVA, ROSIMEIRE GONÇALINA DE 

SOUZA, CLEUZA MARIA DA SILVA, RITA MARCIA DE CAMPOS, ANTONIA 

AUGUSTA POMPEU DE AMORIM, LOURDES APARECIDA GOMES DA 

COSTA, HERCULANA LAURA DOS SANTOS, JUCIMARE REI DE HUNGRIA, 

MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA COSTA, ANA VIANA DOS SANTOS 

NEGRISOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:12464-A, MARINA SANTANA DE OLIVEIRA SOUZA - OAB:9.879

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 
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11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 331512 Nr: 240-15.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FLORENCIO DE OLIVEIRA FILHO, BARTULINA 

PEREIRA LEITE, JEAN CARLOS DA SILVA, JUCINEIDE ALVES FERREIRA, 

LUZENIL CRISÓSTOMO DE FRANÇA, TEREZINHA SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - 

OAB:OAB/MT10458

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.
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Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332009 Nr: 761-57.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE SOUZA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 
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Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332010 Nr: 762-42.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IZABEL VALDEVINO TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 
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quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332011 Nr: 763-27.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GISELE APARECIDA REIS BETOLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 
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valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332014 Nr: 766-79.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUSIANE MARQUES DE ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 466 de 498



montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332015 Nr: 767-64.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DANIELLE CRISTINA LORENZON ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 
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IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332016 Nr: 768-49.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCILENE SANTANA DA SILVA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 
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salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332019 Nr: 770-19.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIETE BONDESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.
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O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332020 Nr: 771-04.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉCIO BOTELHO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 
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NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332365 Nr: 1094-09.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CELSO MORAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 
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remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332366 Nr: 1095-91.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDISNEI MORENO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 
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de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 344303 Nr: 11332-87.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA NUNES CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Estado de Mato 

Grosso, onde se alega que quando da edição da Medida Provisória nº 

434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o Programa de 

Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional instituiu a URV, e a 

norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da parte Autora com 

base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 

relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 
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conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332554 Nr: 1267-33.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRLEY VIEIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 

GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ICARO GIBRAN REVELES DE 

ANDRADE - OAB:15.578/MT, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Cuida-se de ação de cobrança – restituição de perdas salariais pela 

conversão da URV (Unidade Real de Valor em face do Município de 

Várzea Grande, onde se alega que quando da edição da Medida 

Provisória nº 434/94, posteriormente convertida em lei, dispondo sobre o 

Programa de Estabilização Econômica, o Sistema Monetário Nacional 

instituiu a URV, e a norma jurídica deveria ter reajustado a remuneração da 

parte Autora com base na mesma URV.

Sustentou que o reajuste não foi observado em seus vencimentos, e 

pugna pela procedência do pleito inicial para condenar a Fazenda Pública 

ré a incorporar o percentual de 11,98% aos vencimentos da parte Autora, 

procedendo ao recálculo da conversão dos valores de seus vencimentos, 

bem como ao pagamento das diferenças relativas à incorporação, com 

repercussão sobre os adicionais temporais, férias, 13º salário, 

licença-prêmio ou quaisquer outras vantagens, observada a prescrição 

quinquenal. Com a inicial juntou documentos.

Regularmente citado, a parte Ré apresentou contestação. Juntou 

documentos. No mérito, teceu considerações acerca dos antecedentes 

históricos da conversão dos vencimentos para a URV. Sustentou competir 

a parte Autora o ônus de provar o efetivo dano. Ao final, protestou pela 

improcedência do pedido inicial.

Houve réplica. Instadas à especificação de provas, as partes pugnaram 

pelo julgamento antecipado da lide.

É o relatório. Decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, haja vista que a questão 

controvertida nos autos é meramente de direito. Ao contrário do que vinha 

decidindo, assim como, consoante posicionamento firmado pelo Tribunal 

de Justiça do nosso Estado, entendo por desnecessária a produção de 

prova pericial quando a sentença determinar a apuração de eventual 

defasagem em fase de liquidação de sentença.

Afasta-se a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito, por se 

tratar de relação jurídica de trato sucessivo, reconhecendo-se apenas a 

prescrição quinquenal de eventuais diferenças devidas. Nesse sentido é a 

jurisprudência sumulada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nas 
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relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure 

como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, 

a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio 

anterior à propositura da ação” (súmula 85).

A ação é procedente, em parte. O pleito inicial é fundado na Lei nº 8.880, 

de 27/05/94, que dispôs sobre conversão dos salários em Unidade Real 

de Valor (URV) em 01/03/1994, cuja aplicabilidade é de âmbito nacional. 

Referida lei tem sentido de estabilização econômica e de padrão 

monetário, não enfocando mera questão de aumento salarial, mas de 

conversão de moeda brasileira. Assim, aplica-se a disciplina do Plano Real 

aos servidores das três esferas de governo, ressaltando-se que o 

reajuste deve ser dado em caráter geral a todas as categorias, inclusive 

aposentados e pensionistas, aplica-se a todos o raciocínio do prejuízo 

material e, consequentemente, aplicam-se os índices legais.

Verifica-se que o ente público não fez a conversão dos salários para a 

URV a partir de 01/03/1994, causando prejuízo em forma de redução 

salarial, devendo ser cumprido o disposto no artigo 22, da Lei nº 8.880/94, 

independentemente dos demais reajustes previstos na política salarial. 

Aliás, esta matéria foi considerada de Repercussão Geral pelo E. STF, já 

decidida através do julgamento do RE 561.836-6-RN, nos termos 

seguintes:

“SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. 

INOBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL N. 8.880/94. SISTEMA MONETÁRIO. 

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 

561836 RG, Relator(a): Min. EROS GRAU, julgado em 15/11/2007, DJe-031 

DIVULG 21-02-2008 PUBLIC 22-02-2008 EMENT VOL-02308-08 PP-01693 

).

Anote-se que eventuais reajustes subsequentes ou concomitantes à 

conversão monetária, aplicados aos proventos da parte Autora, sob 

outros títulos (leis editadas, bem como eventuais correções salariais 

obtidas por força de decisões judiciais), não podem ser utilizados para a 

compensação das diferenças pecuniárias resultantes do pedido da 

presente ação, eis que se trata de ajuste decorrente das diferenças das 

URVs, o que em tese inexistiu no ente público.

Acerca da matéria, tem se pronunciado o Colendo Superior Tribunal de 

Justiça:

“ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 

REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1031, INCISO II, DO NOVO CPC. RE 

561.836/RN. CONVERSÃO DOS SALÁRIOS PELA URV. SERVIDORES DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INCORPORAÇÃO DOS 11,98%. 

LIMITE TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA 

DO SERVIDOR. IRREDUTIBILIDADE DO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Não cabe a esta Corte Superior, na via especial, a 

análise de violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que com 

o objetivo de prequestionamento visando à interposição do apelo 

extraordinário, sob pena de haver a usurpação de competência do 

Supremo Tribunal Federal. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, 

reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 

561.836/RN, de relatoria o Min. LUIZ FUX, ocasião em que se decidiu que: 

(i) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo 

de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada 

conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na 

remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência 

de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do 

Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da 

Constituição da República. (ii) Consectariamente, o referido percentual 

deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem 

qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes; (iii) o término da incorporação dos 

11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer 

no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação 

remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de 

parcela de remuneração por servidor público; (iv) A irredutibilidade 

estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da 

carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro 

percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da 

remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em 

montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo 

valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 3. A limitação 

temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do 

processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 

2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF, conforme julgado do STF. 4. Embargos 

de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para dar 

provimento parcial ao agravo regimental do Estado do Rio Grande do Norte 

para, considerando descabida a compensação do percentual devido ao 

servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em 

URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de 

remuneração, fixar que o referido percentual será absorvido no caso de 

reestruturação financeira da carreira. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no 

REsp 1135866/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 

QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 02/12/2016).

Portanto, fica afastada a possibilidade de compensação de eventuais 

reajustes.

Destarte, ressalvada a prescrição quinquenal, somente a diferença deve 

ser recomposta a favor da parte Autora, sob pena de enriquecimento sem 

causa.

Ante o exposto, julgo procedente, em parte, o pedido inicial, no sentido de: 

a) reconhecer o direito em favor da parte Autora à percepção da 

diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da 

conversão do real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração; b) considerar a prescrição quinquenal dos 

valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta 

ação; c) apurar se houve a reestruturação da carreira da parte Autora, e 

se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em 

caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, somente na 

liquidação de sentença, por arbitramento. d) deixo de condenar a parte Ré, 

nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do 

artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual nº 7.603/2001, e condeno-a em 

honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85 §8º, observado o disposto nos incisos do §2º do 

NCPC. (Yussef Said Cahali, Honorários Advocatícios, 3.ª ed., p. 370). Por 

conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito com 

fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

A correção monetária incidirá a partir do vencimento da obrigação 

inadimplida e juros de mora a partir da citação. Sobre a condenação retro 

mencionada, os juros moratórios devem corresponder aos juros aplicados 

à caderneta de poupança, consoante a regra do art. 1º-F da Lei 

9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, sem efeito retroativo. 

Já a correção monetária, deverá ser calculada com base no Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, observados os 

trâmites legais, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça 

para reexame necessário, na forma do entendimento exposto na Súmula 

nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado a decisão, à parte autora para, no prazo de 10 

(dez) dias, executar a sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 

535 do NCPC.

P. R. I. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 281540 Nr: 258-07.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIDA LEITE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE GONÇALVES MELADO - 

OAB:OAB/MT 8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Defiro o pedido retro, ordenando a suspensão do curso do feito pelo 

prazo requerido, initmando-se, após, o seu subscritor para juntar aos 

autos cópia da decisão do INSS, requerendo o que de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 102080 Nr: 11150-82.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IRONDINA JOSE DE ARAÚJO CORADINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DOS ANJOS - 

OAB:6658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a autora para exarar o seu interesse no prosseguimento do feito 

em 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. Decorrido o prazo, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 244695 Nr: 19905-56.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA FESTA REPRESENTAÇÕES LTDA, José 

Nesello, FATIMA DO ROSÁRIO DIAS GONÇALVES NESELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de isenção da obrigação de custeio 

das despesas de condução do oficial de justiça.Ordeno, pois, seja 

intimada a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o 

depósito da diligência, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do NCPC.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 448285 Nr: 11052-48.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA MARLA ALIMENTOS LTDA 

EPP, ELMO HENRIQUE MORETTI MARTINS, MARCOS ANTONIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de isenção da obrigação de custeio 

das despesas de condução do oficial de justiça.Ordeno, seja intimada a 

parte exequente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do NCPC.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 437135 Nr: 5212-57.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO GONÇALO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO BATISTA 

NETO - OAB:11367

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

WALDOMIRO GONÇALO DE ARRUDA, qualificado nos autos, propôs 

‘’AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA COMUM 

PARA AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO’’, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, autarquia federal, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça de fls. 04-47.

Em despacho inaugural foi determinada a intimação da parte autora para 

que comprovasse nos autos, em 30 (trinta) dias, o efetivo exaurimento da 

via administrativa, com a advertência de que a sua inércia implicaria na 

extinção da ação sem resolução do mérito (fl. 48).

Diante da inércia da parte autora (fl. 50), foi determinada nova intimação, 

desta vez pessoal, para que, em 5 (cinco) dias, comprovasse o 

exaurimento da via administrativa, sob pena de extinção nos moldes do 

art. 485, III, do NCPC (fl. 51).

Logo mais, o requerente apresentou apenas os documentos referentes ao 

Extrato Previdenciário – CNIS Cidadão, não comprovando o exaurimento 

administrativo e tampouco o indeferimento do Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS.

É a síntese do necessário.

 Decido.

 Diante da inércia da parte autora, que não promoveu ato que lhe competia, 

deixando de apresentar o exaurimento da via administrativa, 

impossibilitando o andamento do feito, com fulcro no art. 485, III, combinado 

com § 1º, do Novo Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO ESTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Condeno a parte autora nas custas processuais, porém deixo de 

condená-la nos honorários advocatícios, uma vez que não houve a 

formação da relação processual.

Todavia, suspendo a condenação por 5 (cinco) anos ou até quando 

cessada a condição de beneficiária da gratuidade nos termos do art. 98, § 

3º, do NCPC.

Transitada em julgado a sentença, dê-se baixa, anote-se arquive-se.

 P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 442330 Nr: 7975-31.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO DA SILVA ME, OSVALDO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES 

- OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de isenção da obrigação de custeio 

das despesas de condução do oficial de justiça.Ordeno, pois, seja 

intimada a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o 

depósito da diligência, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do NCPC.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 303026 Nr: 23941-73.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSÃO COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS LTDA, SEBASTIÃO NUNES NETO, WALDOMIRO BORGHI, 

GUERINO APARECIDO RIGOLON, DALVA ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de isenção da obrigação de custeio 

das despesas de condução do oficial de justiça.Ordeno, seja intimada a 

parte exequente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o depósito da 

diligência, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do NCPC.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 258495 Nr: 17113-32.2010.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDERLEI GOMES VILLAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 

DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANUEL ROS ORTIS JUNIOR - 

OAB:5246/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERREIRA ALEGRIA - 

OAB:9.996

 Vistos.

 Ante a concordância da parte exequente com a proposta de 

parcelamento apresentada pelo executado, homologo, para que surta os 

seus jurídicos e legais efeitos a avença firmada entre as partes, 

determinando a intimação do executado para efetuar o depósito da 
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primeira parcela na conta-corrente informada a fl. 167.

 Decorrido o prazo do acordo, intime-se o exequente para manifestar seu 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de extinção da execução. Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 233691 Nr: 13731-65.2009.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMEIDA BUENO & RIBEIRO LTDA (NOME DE 

FANTASIA CASA RURAL), MDAR, JDAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHEL ANDERSON AZEVEDO 

ACHITTI - OAB:19.332/O

 Diante do exposto, indefiro o pedido de isenção da obrigação de custeio 

das despesas de condução do oficial de justiça.Ordeno, pois, seja 

intimada a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o 

depósito da diligência, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do NCPC.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 337427 Nr: 5748-39.2014.811.0002

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTA ERMINIA DE PAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE, 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS GERALDINO - 

OAB:9056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

À parte autora para, querendo, executar a sentença, em 15 dias, sob 

pena de arquivamento do processo. Decorrido em branco o prazo, 

conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 31762 Nr: 1447-06.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CASSIA CILENE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, MARIA NELI GARCEZ DE SOUZA - OAB:3054/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO MUNICIPIO 

- OAB:

 Vistos.

 Verifica-se da impugnação à execução (fls. 296-300), que a parte 

executada se insurge apenas contra o valor cobrado a título de honorários 

advocatícios, concordando tacitamente com o valor principal.

 Intimada para se manifestar a respeito, a exequente concorda com o valor 

de R$ 2.311,75 (dois mil, trezentos e onze reais e setenta e cinco 

centavos) apresentado pela devedora a título de honorários advocatícios.

 Desta feita, ante a concordância das partes acerca dos valores 

exequendos e, por outro lado, levando em conta o longo tempo decorrido 

desde a elaboração dos cálculos, determino sejam os autos remetidos ao 

Sr. Contador Judicial para atualização dos valores, devendo ser 

observado o valor principal contido a fl. 291 e os honorários indicados a fl. 

301, ficando fixado o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação da 

planilha. Após, conclusos para homologação dos cálculos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 375191 Nr: 23184-11.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOLLANDA PRESTADORA DE SERVIÇOS 

LTDA ME, ACYR SANTANA DE HOLLANDA, PEDRO CLAUDINO DE 

OLIVEIRA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Defiro os pedidos retro, ordenando seja feita a consulta ao DETRAN via 

sistema “RENAJUD” em nome do executado, bem como à Receita Federal, 

via @-CAC Receita Federal.

Realizadas as diligências, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 

dias, requerer objetivamente o que entender de direito para 

prosseguimento da execução quanto ao valor exequendo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 406310 Nr: 14728-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR ROBERTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto...

Tendo em vista que a parte exequente requereu a desistência da ação, 

ante o cancelamento da CDA (fls. 14-15) e em peça retro pugnou pelo 

andamento do feito, requerendo a citação por meio de Oficial de Justiça. 

Ordeno, pois, seja intimada a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, 

resolver o imbróglio.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 291172 Nr: 10848-43.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRAS ALTAS AGROINDUSTRIAL LTDA, 

MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS, ESTEVAM MODESTO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de isenção da obrigação de custeio 

das despesas de condução do oficial de justiça.Ordeno, pois, seja 

intimada a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o 

depósito da diligência, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do NCPC.Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 311230 Nr: 7299-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI COMIN-ME, VALDECI COMIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADILSON NERI PANDOLFO - 

OAB:21014

 (...) Nesse passo, a citação da parte executada/excipiente é válida, vez 

que se deu no endereço contido na CDA, conforme se infere a fls. 7 e 10, 

ainda que o aviso de recebimento tenha sido assinado por terceiro.Mesmo 

porque “os contribuintes são responsáveis pela atualização de seus 

dados cadastrais junto ao Fisco” (Agravo em Recurso Especial n. 

687.110/RJ (2015/0061567-8). Não o tendo feito, não pode, o executado, 

alegar que a citação é nula simplesmente porque deixou de residir no 

endereço contido na certidão da dívida ativa, pois competia a ele a 

atualização de seus dados. Nesse passo, não há falar em nulidade da 

citação, mormente porque se deu de acordo com a legislação vigente, não 

incidindo, assim, na nulidade prevista no art. 280, do NCPC “As citações e 

as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das 
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prescrições legais.”No que se refere ao pedido de desbloqueio dos 

valores, cabe enfatizar que, segundo prevê o art. 835, do NCPC, a 

penhora observará, preferencialmente, a ordem ali estabelecida, estando 

o dinheiro como o primeiro a ser penhorado.A despeito disso, o art. 833, 

do NCPC, estabelece ser impenhorável dentre outras verbas “a quantia 

depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) 

salários mínimos”. O executado comprova, por meio do documento de fl. 

36-v, que a quantia de R$ 3.145,95 (três mil, dento e quarenta e cinco 

reais e noventa e cinco centavos) constrita em sua conta bancária 

pertencia à poupança, atestando, assim, a impenhorabilidade de tal verba, 

eis que inferior à quantia estabelecida no artigo supramencionado. Sendo 

assim, acolho parcialmente o pedido, apenas para ordenar o imediato 

desbloqueio da quantia constritada, via sistema Bacenjud.Efetivado o 

desbloqueio, intime-se a parte exequente para promover o andamento do 

feito, indicando bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 10 

dias.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 89507 Nr: 11088-76.2005.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASEMIRO SAGAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Micheline Zanchet Miotto - 

OAB:5754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14103/MT

 Visto...

O MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pessoa jurídica de direito público 

interno, qualificado nos autos, propôs AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em 

face de CASEMIRO SAGAZ, igualmente qualificado, objetivando o 

recebimento do débito inserto na inicial.

O executado efetuou o depósito judicial do débito exequendo e requereu a 

suspensão da execução até o julgamento do mérito do Agravo de 

Instrumento em tramite no Tribunal de Justiça (fls. 103-109).

O Agravo de Instrumento foi desprovido (fl. 108) e a parte exequente 

intimada para requerer o andamento do feito (fl. 110).

Logo mais, foi realizada a conversão em renda do depósito (fls. 126) e a 

parte exequente requereu a extinção da execução com fundamento no 

art. 924, II, do CPC, bem como a condenação do executado ao pagamento 

dos honorários advocatícios (fl. 128).

É o relatório.

Decido.

Diante do efetivo pagamento do débito exequendo, conforme noticia a 

exequente em petição retro, com fulcro no art. 924, II, do NCPC, DECLARO 

EXTINTA A EXECUÇÃO.

Condeno o executado ao pagamento das custas processuais, bem como 

dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre 

o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do NCPC.

 Transitada em julgado e pagas as custas processuais, dê-se baixa, 

anote-se e arquive-se.

 Não havendo pagamento, arquive-se o processo com anotações no 

distribuidor da pendência de custas.

 P.R.I.C

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 103607 Nr: 12320-89.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - 

CRCMT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUDITE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA 

- OAB:10885, THIAGO DELUQUE COSTA PEREIRA - OAB:8163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO ALENCAR DA 

SILVA - OAB:MT 9244

 Visto...

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MT - CRCMT, entidade 

fiscalizadora do exercício profissional, qualificada nos autos, propôs 

AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em face de JUDITE DE ALMEIDA, igualmente 

qualificada, objetivando o recebimento do débito inserto na CDA que instrui 

a inicial.

As partes estabeleceram acordo (fls. 107-108).

Logo mais, a parte exequente requereu a extinção da execução com 

fundamento no art. 924, II, do NCPC.

É o relatório.

Decido.

Diante do efetivo pagamento do débito exequendo, conforme noticia a 

exequente em petição retro, com fulcro no art. 924, II, do NCPC, DECLARO 

EXTINTA A EXECUÇÃO.

Condeno a executada ao pagamento das custas processuais, porém, 

deixo de condená-la nos honorários advocatícios, por estes estarem 

relacionados no acordo devidamente quitado de fls. 107-108.

Transitada em julgado e não havendo pagamento, arquive-se o processo 

com anotações no distribuidor da pendência de custas.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 242755 Nr: 20052-82.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO GONÇALO PINTO DE GODOY - ME, 

BENEDITO GONÇALO PINTO DE GODOY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOVV JUNIOR - 

PROC. EST. - OAB:PROC.1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE LOPES DA 

SILVA BRITO - OAB:11915-B/MT

 Visto...

Tendo em vista que o despacho de fl. 90 não se trata de sentença de 

extinção, ordeno a intimação da parte exequente para, em 5 (cinco) dias, 

se manifestar objetivamente acerca do despacho supracitado, sob pena 

de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, 

III, c/c § 1º, do NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 311576 Nr: 7658-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO CEZAR MAZZER HERRERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de isenção da obrigação de custeio 

das despesas de condução do oficial de justiça.Ordeno, pois, seja 

intimada a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o 

depósito da diligência, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do NCPC.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 415486 Nr: 19597-44.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OUROPLAC COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PISOS 

E REVESTIMENTOS LTDA, PAUL GEHAD HOFFMANN, NATALINO BARG 

KOEHLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:PROCURADORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, indefiro o pedido de isenção da obrigação de custeio 

das despesas de condução do oficial de justiça.Ordeno, pois, seja 

intimada a parte exequente para, em 5 (cinco) dias, providenciar o 

depósito da diligência, sob pena de extinção do processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do NCPC.Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 393759 Nr: 7624-92.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR RONDON SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOBÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando as partes, sendo a autora através do DJE e o 

requerido através de remessa em carga dos autos à Procuradoria Federal 

de Mato Grosso, para manifestarem sobre o laudo pericial de fls. 63/68, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 416809 Nr: 20355-23.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRE ALIKAN DE OLIVEIRA AMARO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:OAB/MT 14.970

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando as partes, sendo a autora através do DJE e o 

requerido através de remessa em carga dos autos à Procuradoria Federal 

de Mato Grosso, para manifestarem sobre o laudo pericial de fls. 124/132, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 274824 Nr: 17832-77.2011.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS 

SERVIDORES PÚBLICOS DE VÁRZEA GRANDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERMIVAL JOSE FONTES - 

OAB:11.1782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando as partes, sendo a autora através do DJE e o 

requerido através de mandado, para manifestarem sobre a proposta de 

honorários periciais de fls. 260/261, no prazo de 10 (dez) dias, conforme 

despacho de fls. 258.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 352491 Nr: 17666-40.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE EDINALDO MARCULINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN MT - DEPARTAMENTO EST. DE 

TRÂNSITO DO EST. DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Nomeio como perito judicial, JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, ENDEREÇO: 

ESTRADA DA GUARITA, S/Nº, CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA 

GRANDE, CASA 327, BAIRRO: 23 DE SETEMBRO – VÁRZEA GRANDE-MT. 

CEP. 78.110-903, para apresentar proposta de honorários, em 05 (cinco) 

dias.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem acerca da proposta dos 

honorários periciais.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 315306 Nr: 11624-09.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora para manifestar se 

houve a quitação do débito, ou seja do precatório reqwuisitório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 322640 Nr: 19059-34.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME ULISSES PETERLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME ULISSES PETERLINI - 

OAB:10600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos intimando a parte autora para manifestar se 

houve o pagamento do ofício requisitóro.

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 281417 Nr: 129-02.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBENS FERREIRA DE SOUZA NETO, WESLEY 

DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90 (NOVENTA) DIAS

Intimando:Denunciado(a): Rubens Ferreira de Souza Neto, Rg: 0128321-9 

Filiação: Rubens Ferreira de Souza Filho e Izabel Calixto de Souza, data de 

nascimento: 07/07/1983, brasileiro(a), natural de Cosmopolis-SP, 

solteiro(a), empilhadeirista, Endereço: Rua A, Lote 04, N. 357, Bairro: 

Cohab 08 de Março, Cidade: Várzea Grande-MT

Denunciado(a): Wesley da Silva Carvalho, Rg: 2068024-4 SSP MT Filiação: 

Marli Bento da Silva e Antonio Teotonio de Carvalho, data de nascimento: 

19/02/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), serviços 

gerais, Endereço: Rua A Casa 03, Quadra 03, Bairro: São Diego -Setor 3, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manisfestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:OS DENUNCIADOS ESTÃO INCURSO NA SANSÃO 

PREVISTA NO ARTIGO 155, § 4°, IV DO CÓDIGO PENAL.

Decisão/Despacho:Isto posto JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR, nas penas do art. 155, § 4º, IV do CP, WESLEY DA SILVA 

CARVALHO, brasileiro, solteiro, filho de Antônio Teotônio de Carvalho e 

Marli Bento da Silva, nascido em 19/02/90, em Cuiabá/MT e RUBENS 

FERREIRA DE SOUZA NETO, brasileiro, filho de Rubens Ferreira de Souza 

Filho e Izabel Calisto de Souza, nascido em 07/07/1982, em Cosmópolis/SP.
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DO CRIME PRATICADO POR WESLEY:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é 

primário e não tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social do réu há informações nos autos de que é viciado 

em entorpecentes, o que prejudica seu convívio na sociedade, fazendo 

com que pratique diversos crimes.

A culpabilidade do Réu se mostra normal para o tipo penal em comento.

O que motivou a prática do delito foi a necessidade de obter dinheiro para 

comprar bebida alcoólica.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do 

delito.

 Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão 

(CP, art. 155, § 4º, IV).

Sendo o Réu reincidente, em razão da determinação contida no art. 61, I, 

agravo-lhe a pena em a pena em 06 (seis) meses de reclusão, porém, 

tendo ele confessado a prática do crime, atenuo-lhe a pena em 06 (seis) 

meses, compensando-as, restando, pois, 02 (dois) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão e torno-a definitiva, devendo esta ser cumprida, 

inicialmente, em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

DO CRIME PRATICADO POR RUBENS:

Analisando as circunstâncias do art. 59, do CP, verifico que o Réu já não é 

primário e não tem bons antecedentes.

Sobre a conduta social do réu há informações nos autos de que é viciado 

em entorpecentes, o que prejudica seu convívio na sociedade, fazendo 

com que pratique diversos crimes.

A culpabilidade do Réu se mostra normal para o tipo penal em comento.

O que motivou a prática do delito foi a necessidade de obter dinheiro para 

comprar bebida alcoólica.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o cometimento do 

delito.

 Assim, fixo a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão 

(CP, art. 155, § 4º, IV).

Sendo o Réu reincidente, em razão da determinação contida no art. 61, I, 

agravo-lhe a pena em a pena em 06 (seis) meses de reclusão, restando, 

pois, 03 (três) anos de reclusão e torno-a definitiva, devendo ser 

cumprida, inicialmente, em regime aberto.

Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, entendo 

suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 

do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Deixo de condenar os Réus ao pagamento das custas processuais, por 

terem sido defendidos por Defensor Público, donde se presume serem 

pobres na forma da lei.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Calcule-se a pena de multa e intimem-se os Réus para pagamento.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Wiviane Amorim da Silva

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 407860 Nr: 15550-27.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSUÉ DE ARIQUEMES PAIM DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Josué de Ariquemes Paim de Lima, Cpf: 04724633140, 

Rg: 20194870 SSP MT Filiação: Luiz Lelis da Silva e Clenir Aparecida de 

Matos Paim, data de nascimento: 05/05/1991, brasileiro(a), natural de 

Rondonia-RO, , vaqueiro, Endereço: Agrobila das Palmeiras, Fazenda 

Bocaina

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Em assim sendo, o Ministério Público do estado 

de Mato Grosso oferece Denúncia contra Josué de Ariquemes Pain de 

Lima, como estando incursos no artigo 180, "caput", do Código Penal, 

razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, 

intimando-o e citando-o para se ver processar e apresentar defesa 

escrita, na forma do que dispõe o artigo 396, do Cóidigo de Processo 

Penal, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 

400, do Código de Processo Penal, com a oitiva da vítima e das 

testemunhas abaixo arroladas, interrogatório, até final sentença 

condenatória. Por oportuno requer, ainda, caso o denunciado não seja 

encontrado para ser citado no endereço declinado nos autos, sejam 

realizadas pesquisas junto ao "Portal do Magistrado" a fim de constatar a 

existência de novos endereços em que o mesmo possa ser encontrado. 

Outrossim, em, sendo infrutífera tal providência, requer seja certificado 

pela sra. Gestora acerca de eventual prisão do denunciado e, ainda, 

assim não sendo constatado, que seja procedida a citação por edital, nos 

termos do artigo 361, do Cóidigo de processo Penal.

Decisão/Despacho:I – Em face da determinação contida no item 7.5.4.1 da 

CNGC, oficie-se à Superintendência do Sistema Prisional requisitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado.

II – Se a resposta for negativa, citem-no por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 379282 Nr: 26226-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO GONÇALVES DE ARAÚJO, 

MATHEUS ERICK DE ARRUDA JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: jaqueline moreira martins 

pacheco - OAB:10.402

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Adriano Gonçalves de Araújo, Rg: 18525520 SSP MT 

Filiação: Jobenildo Mota de Araújo e Gonçalina Gonçalves Araújo, data de 

nascimento: 31/07/1992, brasileiro(a), natural de Cuiaba-MT, solteiro(a), 

vendedor, Endereço: Rua Barão do Melgaço, N. 130, Bairro: Centro Sul, 

Cidade: Cuiaba-MT

Réu(s): Matheus Erick de Arruda Jacinto, Rg: NADA CONSTA Filiação: 

Placide Jose Jacinto e de Cecila Maria da Costa Arruda, data de 

nascimento: 10/10/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

autonomo, Endereço: Rua Ataíde Lima Bastos, N. 771, Bairro: Cidade Alta, 

Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da inicial: (...) Sendo assim, o Ministério Público Estadual 

Denuncia Matheus Erick de Arruda Jacinto e Adriano Gonçalves de Araújo 

como incursos no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, c/c artigo 

61, inciso II, alínea "h", por duas vezes, na forma do artifo 70, todos do 

Código Penal. Por esta razão, requer seja recebida e autuada a presente 

denúncia, sejam os denunciados citados para apresentarem suas defesas 

escritas, conforme artigo 396 doi CPP, prosseguindo o feito nos seus 
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ulteriores atos, nos termos do artifo 400 do CPP, com oitiva das 

testemunhas abaixo arroladas e interrogatórios, até final sentença 

condenatória. Caso os denunciados não sejam localizados nos endereços 

declinados nos autos, requer a expedição de ofícios a Superintendência 

do Sistema Prisional a fim de que seja informado acerca de eventual prisão 

dos denunciados em um dos estabelecimentos penitenciários do Estado de 

Mato Grosso.

Decisão/Despacho:I – Em face da determinação contida no item 7.5.4.1 da 

CNGC, oficie-se à Superintendência do Sistema Prisional requisitando 

informação acerca de estar o acusado preso em alguma das unidades 

prisionais do Estado.

II – Se a resposta for negativa, citem-no por edital.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 470629 Nr: 21507-72.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONI SILVA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ação Penal n. 470629

Vistos etc.

Notifique-se o acusado (bem como seu advogado, se tiver constituído), 

para responder a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Deverá o Sr. Oficial de Justiça indagar ao acusado se possui advogado 

constituído, fazendo constar na certidão o nome completo do causídico, 

devendo ainda adverti-lo de que caso não apresente a resposta à 

acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para 

tal finalidade.

Em não sendo apresentada resposta no prazo assinalado, por advogado 

constituído, abra-se imediatas vistas à Defensoria Pública para que o faça.

Com a apresentação da defesa do acusado, voltem-me conclusos para 

deliberação.

Defiro os requerimentos ministeriais contidos na denúncia de fls. 07.

PROCEDA A SENHORA GESTORA JUDICIAL A LOCALIZAÇÃO DO AUTO 

DE PRISÃO EM FLAGRANTE CORRESPONDENTE AOS FATOS DA 

PRESENTE AÇÃO PENAL, DEVENDO JUNTAR NO PRESENTE FEITO A 

CÓPIA DA DECISÃO DE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO 

ACUSADO.

Após, conclusos.

Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 443025 Nr: 8370-23.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR HUGO BRUGNERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELCIO CARLOS VIANA 

PINTO - OAB:OAB/MT 6588

 Intimação ao patrono habilitado para audiência de Instrução e julgamento 

designada para o dia 27 de MARÇO DE 2017, às 15h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 320776 Nr: 17181-74.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO DE ALENCASTRO 

SANTANA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - OAB:

 Intimação ao Patrono habilitado para audiência de Instrução e Julgamento 

designada para o dia 27 de MARÇO de 2017, às 16h30min.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 469170 Nr: 20777-61.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDO LACERDA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Christian Laufer - 

OAB:41296PR

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DA TESTEMUNHA, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 

06/04/2017 ÀS 15:30 HORAS.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 311566 Nr: 7649-76.2013.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR GRACIANO LIMA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MOURA DA 

SILVA - OAB:2863/MT

 DR. SEBASTIÃO MOURA DA SILVA OAB/MT 2863 - para que no prazo 

legal apresente as alegações finais.

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Abel Balbino Guimaraes

 Cod. Proc.: 476147 Nr: 24249-70.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA, 

GONÇALO HENRIQUE DE ALMEIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CÉSAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15.375, JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA 

SILVA - OAB:DEFENSOR

 INTIMAR ADVOGADO DO RÉU: EZEQUIEL PADILHA DE SOUZA FERREIRA, 

Dr. AUGUSTO CÉSAR CARVALHO FRUTUOSO - OAB/MT 15.375, PARA 

COMPARECER PERANTE ESTE JUÍZO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO, DESIGNADA PARA O DIA 14 DE MARÇO DE 2017 AS 

16H00

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 400618 Nr: 11675-49.2015.811.0002

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADESKA CALMON FREITAS - 

OAB:11548/MT
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 Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos 

etc. Considerando a ocorrência supra, redesigno a audiência para o dia 

22/03/2017 às 14h. Intime-se a advogada do representado via DJE. Saem 

os presentes intimados. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.” Nada 

mais havendo a consignar, por mim, __________ Kamila Galdino Clemente 

Elias, Assessora de Gabinete II, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes.

Carlos José Rondon Luz

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 56108 Nr: 2033-72.2003.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE PELOTENSE DE ASSISTÊNCIA E CULTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRINALDO JORGE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINELLI DOS SANTOS PIRES - 

OAB:OAB/RS 40.699

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA, PARA 

MANIFESTAR-SE REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO SOB PENA 

DE DEVOLUÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 309817 Nr: 5838-81.2013.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação Revisional de contrato com pedido de depósito judicial 

das parcelas vencidas/vincendas, manutenção da requerente na posse 

do bem objeto do litígio e exclusão/abstenção do nome do autor dos 

cadastros de restrição ao crédito. 2. Aduz que, para a obtenção do 

veículo descrito nos autos, pactuou com o requerido um contrato para 

financiamento do bem. Todavia, alega que a instituição bancária apresenta 

valor superior ao contratado, repassando ao consumidor despesas da 

própria operação bancária, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, 

assim, a presente demanda com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam declaradas nulas as 

cláusulas abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. 

É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora (contrato de financiamento e 

cálculo extrajudicial) não são suficientes para sua demonstração. 7. 

Explico. A parte autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no 

devido tempo e lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do 

valor referente à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição 

financeira, de modo a demonstrar a inexistência de mora na relação 

contratual. Também não conseguiu demonstrar que a contestação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 
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são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335), 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

21/03/2017, às 14h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Novel 

Código e Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. DEFIRO à Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 24. Com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em 

favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte 

requerida. 25. Quanto ao valor da causa, verifico que a pretensão da 

parte tem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, razão 

pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 

292, II, do CPC. 26. Dessa maneira, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, 

corrijo de ofício o valor da causa para R$ 27.368,25 (vinte e sete mil, 

trezentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 27. Intimem-se 

28. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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Parte(s) Polo Ativo:

CELIO DA SILVA GAMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - 10921-O/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação Revisional de contrato com pedido de depósito judicial 

das parcelas vencidas/vincendas, manutenção da requerente na posse 

do bem objeto do litígio e exclusão/abstenção do nome do autor dos 

cadastros de restrição ao crédito. 2. Aduz que, para a obtenção do 

veículo descrito nos autos, pactuou com o requerido um contrato para 

financiamento do bem. Todavia, alega que a instituição bancária apresenta 

valor superior ao contratado, repassando ao consumidor despesas da 

própria operação bancária, sem anuência do consumidor. 3. Propôs, 

assim, a presente demanda com pedido de tutela de urgência com 

natureza antecipada, e, no mérito, pede sejam declaradas nulas as 

cláusulas abusivas e a exclusão dos valores considerados exorbitantes. 

É o relatório. DECIDO. 4. Para a concessão da tutela de urgência 

antecipada, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no 

artigo 300 do Novel Código de Processo Civil, quais sejam, elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não 

consigo vislumbrar, prima facie, a probabilidade do direito nas alegações 

apresentadas pela parte autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a 

existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise 

perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado. Os 

documentos carreados pela parte autora (contrato de financiamento e 

cálculo extrajudicial) não são suficientes para sua demonstração. 7. 

Explico. A parte autora não juntou comprovantes das parcelas pagas no 

devido tempo e lugar contratado, bem assim o comprovante de depósito do 

valor referente à parte tida por incontroversa, diretamente na instituição 

financeira, de modo a demonstrar a inexistência de mora na relação 

contratual. Também não conseguiu demonstrar que a contestação da 

cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em 

jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos requisitos obrigatórios, 

exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um dos alternativos, quais 

sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que 

também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior Tribunal de 

Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso repetitivo, de 

que a discussão da dívida impede a negativação do consumidor nos 

cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao menos, três 

requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a existência 

integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 
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24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335), 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

21/03/2017, às 14h00min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Novel 

Código e Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. DEFIRO à Autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98 do CPC. 24. Com 

fulcro no artigo 6º, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em 

favor dos autores, por vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte 

requerida. 25. Quanto ao valor da causa, verifico que a pretensão da 

parte tem por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a 

modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, razão 

pela qual o valor a ser atribuído à causa deve observar o disposto no art. 

292, II, do CPC. 26. Dessa maneira, nos termos do Art. 292, § 3° do CPC, 

corrijo de ofício o valor da causa para R$ 27.368,25 (vinte e sete mil, 

trezentos e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos). 27. Intimem-se 

28. Às providências. (Assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por danos 

morais, com pedido de tutela de urgência visando a suspensão das taxas 

da conta poupança, promovida por G.N.D.C., representada por sua mãe 

ROSMERI NICOLEI DE CAMPOS em face de BANCO BRADESCO S/A, 

partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Aduz que, visando garantir 

melhor qualidade de vida para a filha, compareceu à uma das agências da 

requerida e, em contato com o gerente do banco vislumbrou vantagens de 

abrir uma conta poupança, pois lhe fora informado que a conta seria 

isenta de imposto de renda, cobranças de tarifa mensal e que os valores 

depositados teriam rendimentos. 3. Assim, no dia 14/01/2016 a genitora da 

requerente efetuou a abertura da conta poupança em nome da autora, sob 

nº 0031927-9, agência 1941-0, efetuando de imediato um depósito no 

valor de R$- 100,00 (cem reais). 4. Entretanto, em análise ao extrato da 

conta, verificou que o requerido vem cobrando mensalmente valor de R$- 

10,40 (Dez reais e quarenta centavos), e por ultimo R$- 11,10 (onze reais 

e dez centavos), referente ao serviço “Cesta B. Express 4”. 5. Assevera 

que, em razão da cobrança ilegal, o saldo da conta ficará negativo o que 

possibilitará o envio do seu nome ao banco de cadastro de inadimplentes. 

6. Colacionou documentos pessoais da autora, bem como extratos e cópia 

do cartão de crédito. 7. Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. 

Decido. 8. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c indenização por 

danos morais, com pedido de tutela de urgência visando a suspensão das 

tarifas da conta poupança, promovida por D.N.C., representada por sua 

mãe ROSMERI NICOLEI DE CAMPOS em face de BANCO BRADESCO S/A, 

e pede, ao final, seja compelido o banco a encerrar a conta poupança e 

devolver os valores cobrados a título de taxa de manutenção. 9. Pugna o 

autor pela concessão da tutela de urgência afim de que o requerido 

suspenda a cobrança de taxas de manutenção da conta aberta junto à 

instituição. 10. Pois bem. Preconiza o artigo 300 do CPC que “a tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo”. 11. No caso dos autos, vejo que a autora não conseguiu 

demonstrar que a probabilidade do direito se faz presente. Ocorre que os 

documentos juntados aos autos demonstram que a conta aberta pela 

autora refere-se a conta corrente e não a conta poupança, de modo que, 

pelo menos em juízo de cognição sumária, não há que se falar em isenção 

de taxas para a manutenção da conta. 12. Ademais, não há como se aferir 

a plausibilidade do direito da autora somente com as alegações de que a 

instituição financeira não lhe teria prestado as informações corretamente, 

levando-a a contratar serviço diverso daquele pretendido, matéria essa 

que somente poderá ser superada na fase instrutória. 13 Neste esteio, 

diante da ausência simultânea da “probabilidade do direito” e do “perigo do 

dano”, necessários à concessão da tutela de urgência antecipada, 

indefiro o pedido liminar. 14. Cite-se o requerido para, querendo, contestar 

a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será 

a data: “I - da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última 

sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, 

comparecendo, não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado 

pelo réu, quando ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista 

no art. 231, de acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais 

casos.” – (CPC, art. 335). 15. Deverá, ainda, ser consignada no mandado 

a advertência do artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 16. 

Com fulcro no artigo 334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser 

realizada no dia 21/03/2017, às 15h20min, consignando no mandado a 

advertência de que “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu 

à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 17. Consigne, também, que 

caso o réu não tenha interesse na auto composição, deverá indicar, por 

petição, apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da 

data designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 18. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Novel 

Código e Processo Civil. 19. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 20. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor dos autores, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 21. Defiro o 

benefício de JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98 do CPC. 22. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. (Assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1004073-53.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - 0004928-A/TO 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIOVANI MACIEL FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Vistos. . 1. 

Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. A parte autora 

veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 5. Custas 

pagas na distribuição, sem condenação em honorários por insubsistir 

contenciosidade. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-7 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1002012-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

RIBEIRO VEICULOS LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO OAB - 0011406-A/MT (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES Vistos. . 1. 

Trata-se de Ação Revisional de contrato com pedido de depósito judicial 

das parcelas vencidas/vincendas e exclusão/abstenção do nome do autor 

dos cadastros de restrição ao crédito interposta por ROBERTO RIBEIRO 

DE SOUZA E OUTRO em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. 2. Aduz 

que pactuou com o requerido um contrato de empréstimo no valor de R$- 

648.813,66 (Seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e treze reais e 

sessenta e seis centavos). Todavia, alega que a instituição bancária 

apresenta valor superior ao contratado, com cobrança de taxas de juros 

extorsivas, com capitalização dos juros. 3. Propôs, assim, a presente 

demanda com pedido de tutela de urgência com natureza antecipada, e, no 

mérito, pede sejam declaradas nulas as cláusulas abusivas e a exclusão 

dos valores considerados abusivos. É o relatório. DECIDO. 4. Para a 

concessão da tutela de urgência antecipada, é necessário o 

preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Novel Código de 

Processo Civil, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano. 5. Pois bem. Não consigo vislumbrar, prima 

facie, a probabilidade do direito nas alegações apresentadas pela parte 

autora. 6. A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento 

que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz 

de demonstrar o direito invocado. Os documentos carreados pela parte 

autora (contrato de financiamento e cálculo extrajudicial) não são 

suficientes para sua demonstração. 7. Explico. A parte autora não juntou 

comprovantes das parcelas pagas no devido tempo e lugar contratado, 

bem assim o comprovante de depósito do valor referente à parte tida por 

incontroversa, diretamente na instituição financeira, de modo a demonstrar 

a inexistência de mora na relação contratual. Também não conseguiu 

demonstrar que a contestação da cobrança indevida se funda na 

aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo 

Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça. 8. Além da presença dos 

requisitos obrigatórios, exige-se, ainda, que deve estar demonstrado um 

dos alternativos, quais sejam, perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que também não ficou demonstrado. 9. Com efeito, o Superior 

Tribunal de Justiça assentou entendimento, em julgamento de recurso 

repetitivo, de que a discussão da dívida impede a negativação do 

consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, quando presentes, ao 

menos, três requisitos: I - Ação proposta pelo devedor contestando a 

existência integral ou parcial do débito; II - Efetiva demonstração de que a 

contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e 

em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior 

Tribunal de Justiça; III – Sendo a contestação apenas de parte do débito, 

haja depósito do valor referente à parte tida por incontroversa ou a 

prestação de caução idônea ao prudente arbítrio do magistrado. 10. Neste 

sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE 

CONTRATO BANCÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTORIZAÇÃO DE 

DEPÓSITO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

- De acordo com orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, "a abstenção da inscrição/manutenção 

em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou 

medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for 

fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver 

demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom 

direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito 

da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o 

prudente arbítrio do juiz" (RECURSO ESPECIAL Nº 1.061.530 - RS - Rel. 

Ministra Nancy Andrighi - DJ: 10/03/2009). – A autorização para depósito 

das parcelas do contrato somente se justifica quando presentes os 

demais requisitos. AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV Nº 

1.0480.14.008374-6/001 – COMARCA DE PATOS DE MINAS - 

AGRAVANTE(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO - AGRAVADO(A)(S): VANDERLEY MARTINS CAMILO. 

Data do Julgamento: 12/02/2015. 11. Na senda deste entendimento, a 

autora não logrou êxito em cumprir com as orientações da Corte Superior, 

mormente não trouxe a prova de que tenha efetuado o depósito das 

parcelas junto à instituição financeira, ou, pelo menos, a recusa daquela 

em receber ditas parcelas, de modo a comprovar a inexistência de mora. 

12. Dispõe o art. 330, §§2º e 3º, do CPC que, “nas ações que tenham por 

objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento 

ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito” – “Na 

hipótese do §2º, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no 

tempo e modo contratados”. 13. Os pagamentos, segundo entendimentos 

atuais, devem ser feitos diretamente à instituição financeira, no tempo e 

modo contratados, sobretudo porque inexiste prova de qualquer recusa 

no recebimento, o que afasta, em princípio, o interesse na realização do 

depósito em juízo. 14. Nesse sentido é o julgado a seguir: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - DEPÓSITO DO VALOR QUE O RECORRENTE ENTENDE 

DEVIDO - INDEFERIMENTO – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 285-B, 

DO CPC - POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

DIRETAMENTE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, NO TEMPO E MODO 

CONTRATADOS - ABSTENÇÃO/EXCLUSÃO DE SEU NOME DOS 

CADASTROS RESTRITIVOS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE A 

CONTESTAÇÃO SE FUNDAR EM FUMUS BONI IURIS E JURISPRUDENCIA 

DO STJ E STF - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento 

Cível nº 1.0313.13.005132-6/001, Relator Des. Luciano Pinto. DJE de 

24/07/2013). 15. A mera propositura da ação não tem força para 

descaracterizar a mora do devedor, porquanto se faz necessário que as 

alegações sejam apoiadas em jurisprudências basilares do STF e STJ para 

revelar a probabilidade do direito, haja vista que as teses apresentadas 

são passíveis de discussão. 16. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, 

neste momento processual, elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito da parte autora, para que possa conceder-lhe liminarmente a tutela 

de urgência de natureza antecipada, razão pela qual INDEFIRO seus 

pedidos. 17. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será a data: “I - 

da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; II - do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4o, inciso I; III - prevista no art. 231, de 

acordo com o modo como foi feita a citação, nos demais casos.” – (CPC, 

art. 335), 18. Deverá, ainda, ser consignada no mandado a advertência do 

artigo 344 do Código de Processo Civil – (Revelia). 19. Com fulcro no artigo 

334 do CPC, designo Audiência de Conciliação, a ser realizada no dia 

22/03/2017, às 14h20min, consignando no mandado a advertência de que 

“o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 
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conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do 

Estado” – (artigo 334, §8º, do CPC). 20. Consigne, ainda, que caso o réu 

não tenha interesse na autocomposição, deverá indicar, por petição, 

apresentada com 10 (dez) dias de antecedência, contados da data 

designada para a audiência – (Art. 334, §5º, CPC). 21. Apresentada 

contestação com preliminares ou novos documentos, ao autor para 

impugnação e conclusos para fins dos arts. 354, 355 ou 357 do Código de 

Processo Civil. 22. Ressalto que o extenso lapso temporal entre a 

designação e a realização da audiência se dá em virtude da decisão 

proferida pela Diretoria deste Fórum, que orientou a Central de Mandados 

a não receber os mandados com Audiência aprazada que não tivesse 

prazo razoável para o cumprimento. 23. Com fulcro no artigo 6º, VIII, do 

CDC, defiro a inversão do ônus da prova, em favor dos autores, por 

vislumbrar sua hipossuficiência em face da parte requerida. 24. Intimem-se 

25. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-181 VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO 

DE VÁRZEA GRANDE

Processo Número: 1003497-60.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - 12002-/MS 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREY REVELES KIST (REQUERIDO)

TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA - ME (REQUERIDO)

HELDER HOUNSELL KIST RAMOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE ELIAS FILHO

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Certifico que em cumprimento ao mandado de Busca e Apreensão e 

Citação, dirigi-me à Rua João Libânio, nº 117, Centro, (pintura verde, grade 

branca) nesta cidade, lá estando, por três vezes, não localizei o veículo 

descrito no mandado, verificando que ali é uma residência. Diante do 

exposto, não foi possível proceder a BUSCA E APREENSÃO do descrito 

no mandado. Assim sendo, faço a devolução do mandado para os devidos 

fins. O referido é verdade e dou fé. Várzea Grande/MT, 20 de janeiro de 

2017. MARILENE DE ALMEIDA Oficial de Justiça

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313987 Nr: 10214-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIK ROSA CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11876-A - MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES 

- OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 373529 Nr: 21948-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DE LIMA CASAGRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341279 Nr: 8928-63.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC FINANCE (BRASIL) S.A-BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318370 Nr: 14739-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE ESTRUQUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão interposta por OMNI S/A- 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de PEDRO 
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HENRIQUE ESTRUQUEL DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304540 Nr: 121-88.2013.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUDNEI BATISTA TARDIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.9. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.10. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de 

condenar em honorários por insubsistir contenciosidade.11. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.12. P.I.C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 278116 Nr: 21724-91.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B A INDÚSTRIA E COMÉRCIO P Q LTDA, 

ANDRÉ AMÉRICO MARQUES GODINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, promovida por BANCO 

SANTANDER S/A, em face de B A INDUSTRIA E COMÉRCIO P Q LTDA e 

ANDRÉ AMÉRICO MARQUES GODINHO, partes qualificadas nos autos.

2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se inerte, 

deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P.I.C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 336341 Nr: 4779-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.9. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.10. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de 

condenar em honorários por insubsistir contenciosidade.11. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.12. P.I.C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447272 Nr: 10570-03.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA T.P DE O. 

MATOS - OAB:16.864A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão interposta por OMNI S/A- 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em desfavor de ROBERTO 

CARLOS DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 400497 Nr: 11629-60.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURANDIR ANTONIO NUNES AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação, 

apresentado pelo autor às fls. 36, para que surta seus jurídicos e legais 

efeitos.

2. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença, e, na sequência, 

remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 348748 Nr: 14867-24.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FIAT S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO FIAT 

S/A, em desfavor de EDEMAR MONTEIRO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 298423 Nr: 18966-08.2012.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIRIO LOURENÇO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A REAL LEASING S/A ARRENDAMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de Ação Revisional de Contrato proposta por CIRIO 

LOURENÇO DE OLIVEIRA, em desfavor de AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIMENTO E INVESTIMENTO S/A, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

2. A parte autora veio a Juízo requerer a extinção do feito e a 

consequente expedição de alvará.

3. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário relatório.

 DECIDO.

 4. O pedido acima formulado pelo autor se trata de uma simples 

manifestação de desistência da lide.

5. Pois bem, inexiste a necessidade de manifestação da parte contrária, 

visto que sequer fora citada.

6. Posto isto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

7. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que deferida à justiça 

gratuita.

8. Expeça-se o alvará para levantamento de eventuais valores 

depositados nos autos na conta informada pelo autor, comunicando a 

parte autora pessoalmente acerca da transferência na conta do seu 

patrono.

9. Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 331057 Nr: 27347-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CARLOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.9. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.10. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de 

condenar em honorários por insubsistir contenciosidade.11. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.12. P.I.C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317461 Nr: 13820-49.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE DA CRUZ SALES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE FAGUNDES GARCIA 

DUARTE ALVES PINTO - OAB:OAB/MT 6.294-B, RONALDO BATISTA 

ALVES PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão interposta por RIO TIBAGI 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, em desfavor 

de VALDIRENE DA CRUZ SALES, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313972 Nr: 10199-44.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo de Lara 

Mosqueiro - OAB:MT 11.178, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453930 Nr: 13603-98.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SOARES DE SOUZA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:OAB/MT 19040-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453929 Nr: 13602-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:OAB/MT 19040-A, PLUMA NATIVA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - 

OAB:16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 441237 Nr: 7407-15.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRELINO FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 419367 Nr: 21673-41.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINALVA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453923 Nr: 13596-09.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERFFERSON LARA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANY OLIVEIRA VILELA - 

OAB:OAB/MT 19040-A, Pluma Nativa Teixeira Pinto de Oliveira 

Matos - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 327271 Nr: 23598-43.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCANGELO FELIX DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 393034 Nr: 7183-14.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVAIR DE CAMPOS BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:OAB/MT14.431A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 384176 Nr: 1510-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO RODRIGUES MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, RENAN NADAF GUSMÃO - OAB:OAB/MT 16.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 319159 Nr: 15539-66.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETÍCIA SANTOS DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO JANUÁRIO SANTORSA 

- OAB:344.274 SP, SAMARA FRANCIS CORREIA DIAS - 

OAB:213581/SP, WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:18.071-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar o Edital 

expedido nestes autos e providenciar a devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 242723 Nr: 3904-93.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICINA MECÃNICA MIL CAR AUTO SERVIÇOS 

LTDA, FERNANDO HAIS, CAROLINA GOMES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar o Edital 

expedido nestes autos e providenciar a devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 270758 Nr: 15589-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FELIPE DOS SANTOS -ME, ANTONIO 

FELIPE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB-MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar o Edital 

expedido nestes autos e providenciar a devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 277816 Nr: 21403-56.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARES MAPFRE RISCOS ESPECIAIS SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL EXPRESSO DISTRIBUIÇÃO DE 

ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB-MT 5835-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar o Edital 

expedido nestes autos e providenciar a devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 305536 Nr: 1222-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

PEQUENOS EMPRESÁRIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LONDRI COMERCIO DE TINTAS LTDA, VITOR 

HUGO SAMBATTI LALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 
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LIMA - OAB:OAB-MT 7614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar o Edital 

expedido nestes autos e providenciar a devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 320965 Nr: 17369-67.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E V RODRIGUES & R A F RODRIGUES LTDA, 

EDUARDO VIANNA RODRIGUES, REGIANE AIKO FUGII RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar o Edital 

expedido nestes autos e providenciar a devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 347016 Nr: 13448-66.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENZO ABILIO GIANINI GAVIGLIA - 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intima-se a parte autora para, no prazo de 05(cinco) dias, retirar o Edital 

expedido nestes autos e providenciar a devida publicação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297513 Nr: 17959-78.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU - UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WTLOG LOGISTICA MATO GROSSO LTDA - 

ME, WAGNER PINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA BEATRIZ RIEFFE FRANCO 

- OAB:OAB/MT 20.720/B, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de execução manejada pelo exequente em desfavor do 

executado, ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos informar que realizaram um 

acordo, requerendo sua homologação e consequente extinção do feito.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do novel Código 

de Processo Civil.

4. Custas recolhidas na inicial. Honorários conforme pactuado.

5. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433629 Nr: 3178-12.2016.811.0002

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR CEZAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON R. DELLA VALENTINA 

- OAB:OABMT20929O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

..

1. Cuida-se de Ação Cautelar de Exibição de Documento, promovida por 

VALDEIR CEZAR DA SILVA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em virtude do chamamento do feito à ordem, de modo que tornou-se 

sem efeito a decisão de fls.15, fora oportunizado ao autor um novo prazo 

para que aditasse a inicial a fim de adequar-se ao novo código de 

processo civil.

 3. Todavia, a parte autora, intimada para tanto, deixo escoar o prazo sem 

o atendimento da determinação supra.

4. Nesse sentido, o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.”

5. Pois bem, considerando que a parte autora não sanou a irregularidade, 

embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme determinado, 

ausente então a exordial de requisito necessário para a propositura da 

ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com 

fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do 

Código de Processo Civil.

 6. Sem custas e honorários advocatícios.

 7. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias.

8. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 206545 Nr: 2518-96.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENNER SAYERLACK S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PAULO PAGOTTO - 

OAB:5201-B, DANIELA CARDOSO MENEGASSI - OAB:185618, EDISON 

PEREIRA E ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS PINHEIRO 

SANTOS - OAB:10315

 Vistos.

.

1. Consoante se infere do alvará expedido (nº 298289-7/2017)os valores 

ainda encontram-se depositados junto à conta de Depósitos Judiciais do 

Tribunal de Justiça.

2. Assim, considerando os novos dados informados pela parte, procedo a 

transferência dos valores, nos termos requeridos.

3. Cumpra-se o item 2 da decisão de fls. 166.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334633 Nr: 3158-89.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSS 

S/A- MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR PONCE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação Monitória interposta por AGÊNCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – MT FOMENTO, em desfavor de JUNIOR 

PONCE DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 
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485, inciso VIII, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 230517 Nr: 10700-37.2009.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROGERIO TIBURCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Reintegração de Posse interposta por BANCO 

FINASA S.A., em desfavor de MARCOS ROGERIO TIBURCIO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 246123 Nr: 6468-45.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S.A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSSARA GERMANO PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Execução de Título Extrajudicial interposta por 

HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO., em desfavor de 

JUSSARA GEMANO PINHEIRO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Pois bem, inexiste a necessidade de anuência da parte requerida, visto 

que sequer fora citada.

4. Diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, c/c artigo 925, 

ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 105405 Nr: 1496-37.2007.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUDERSON MARLEU DE MATARAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO 

FINASA S/A, em desfavor de RAUDERSON MARLEU DE MATARAZZO, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300645 Nr: 21321-88.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTO ONOFRE INDUSTRIA E COMERCIO DE 

BEBIDAS E EMBALAGENS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Cobrança interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A em 

desfavor de SANTO ONOFRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS E 

EMBALAGENS LTDA ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Desnecessária a anuência da parte requerida visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 304469 Nr: 48-19.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELINO LOPES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão interposta por 

PANAMERICANO S/A, em desfavor de CELINO LOPES DE CAMPOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 
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desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 372725 Nr: 21369-76.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANGUARDA MATO GROSSO LOGISTICA DE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Cobrança interposta por BRADESCO AUTO/RE 

COMPANHIA DE SEGUROS em desfavor de VANGUARDA MATO GROSSO 

LOGISTICA DE TRANSPORTES LTDA, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Desnecessária a anuência da parte requerida visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 284323 Nr: 3354-30.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO LAVRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, promovida por BANCO 

SANTANDER S/A, em face de THIAGO ANTONIO LAVRATI, partes 

qualificadas nos autos.

2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se inerte, 

deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P.I.C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 285056 Nr: 4110-39.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS NPL1

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENILTON SANTANA DE SOUZA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO RODRIGO GOES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A, RODRIGO FRASSETTO GOES - 

OAB:33416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de Busca e Apreensão proposta por FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL1 

em desfavor de BENILTON SANTANA DE SOUZA - ME, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio a Juízo requerer a extinção do feito, sem resolução 

do mérito.

3. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário relatório.

 DECIDO.

 4. O pedido acima formulado pelo autor se trata de uma simples 

manifestação de desistência da lide.

5. Pois bem, inexiste a necessidade de manifestação da parte contrária, 

visto que sequer fora citada.

6. Contudo, observo que o veículo que é objeto da presente ação, foi 

apreendido e depositado em mãos do autor, consoante certidão às fls. 45.

7. Posto isto, homologo a desistência e JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil.

7. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que deferida à justiça 

gratuita.

8. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de 

venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o 

valor da venda ou valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente 

atualizado.

9. Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334642 Nr: 3168-36.2014.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S\A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR FELIX DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA - OAB:13.877 

OAB/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação Monitória interposta por AGÊNCIA DE FOMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – MT FOMENTO, em desfavor de VILMAR 

FELIX DA CRUZ, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

9. Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 322947 Nr: 19348-64.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALLISON FIGUEIREDO BEZERRA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.9. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.10. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de 

condenar em honorários por insubsistir contenciosidade.11. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.12. P.I.C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 374247 Nr: 22503-41.2014.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO PAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELLEN DE OLIVEIRA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:149225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por BANCO PAN 

S/A, em face de SUELLEN DE OLIVEIRA MARQUES, partes qualificadas 

nos autos.

2. Instado a se manifestar nos autos, o patrono do autor quedou-se inerte, 

deixando de dar andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, o autor 

deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis nos 

autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente a sua 

manifestação.

4. Assim, em vista da desídia do autor, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Expeça-se mandado de devolução do veículo ao requerido. No caso de 

venda, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que o credor deposite o 

valor da venda ou valor do veículo pela tabela FIPE, devidamente 

atualizada.

7. Custas pagas na distribuição. Deixo de condenar em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P.I.C.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 314808 Nr: 11105-34.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERSON DE SALES SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045 OAB/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Busca e Apreensão interposta por BANCO J 

SAFRA S/A, em desfavor de WEVERSON DE SALES SOUZA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. Em petição retro, a parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação.

 3. Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil.

5. Proceda-se a baixa na restrição judicial, via RENAJUD, caso existente.

6. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

7. Custas processuais pagas na distribuição deixo de condenar em 

honorários por insubsistir contenciosidade.

8. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

9. P. I. C.

10. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 233143 Nr: 13234-51.2009.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCA MARIA DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELLINATI GARCIA 

LOPES - OAB:MT/11877-A, SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:MT/ 

9941-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 8. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, 

do Código de Processo Civil.9. Recolham-se eventuais mandados 

expedidos.10. Custas processuais pagas na distribuição, deixo de 

condenar em honorários por insubsistir contenciosidade.11. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.12. P.I.C..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297327 Nr: 17750-12.2012.811.0002

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE DA MATA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Trata-se de Ação Monitória proposta por CANOPUS ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIOS LTDA, em desfavor de FELIPE DA MATA SANTANA, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

 2. O autor e o requerido, em petitório de fl. 52/53, compareceram aos 

autos informando que realizaram um acordo, pugnando pela sua 

homologação e consequente extinção do feito.

3. Verifico que a referida petição encontra-se assinada por ambas as 

partes, assim, a homologação é a medida que se impõe.

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

5. Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado.

6. Considerando que as partes desistem do prazo recursal, arquivem-se 

os autos com as baixas de estilo.

7. P. I. C.

8. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 370935 Nr: 20118-23.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J V DE ALMEIDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.640-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 
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OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Cobrança interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A em 

desfavor de J V DE ALMEIDA - ME, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Desnecessária a anuência da parte requerida visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334655 Nr: 3539-97.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIO CLARO TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO 

LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Cuida-se de ação de Cobrança interposta por ITAÚ UNIBANCO S/A, em 

desfavor de RIO CLARO TRANSPORTES E DISTRIBUIÇÃO LTDA, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação.

 3. Desnecessária a anuência da parte requerida visto que sequer fora 

citada.

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO 

EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

5. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

6. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 7. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

8. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 447763 Nr: 10805-67.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 

ENVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERCIO QUINTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 286325 Nr: 5540-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO DE DIREITOS CREDITORIAIS 

NÃO PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON BENEDITO RONDON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 283874 Nr: 2801-80.2012.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMILDO FERREIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE RIBEIRO FUENTE 

CAÑAL - OAB:13.578-A, Carlos Eduardo de Lara Mosqueiro - 

OAB:MT 11.178, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:12.090 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 453345 Nr: 13381-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX JARDEL SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:MT 8.530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 99543/2/2017 Página 496 de 498



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

.

1. Cuida-se de ação interposta pela parte autora, em desfavor da parte 

requerida, ambos devidamente qualificados nos autos.

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação, antes 

mesmo da citação da requerida.

 3. Ante ao exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código 

de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o 

presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

4. Recolham-se eventuais mandados expedidos.

5. Custas pagas na distribuição, sem condenação em honorários por 

insubsistir contenciosidade.

 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 392048 Nr: 6592-52.2015.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGLEYTON BARBOSA DA 

SILVA - OAB:15580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/O

 Vistos.

.

1. Trata-se de pedido do autor requerendo a extinção do feito sem 

resolução do mérito.

2. O requerido, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem 

manifestação.

3. Após, vieram-me os autos conclusos.

É o necessário relatório.

 DECIDO.

 4. O pedido acima formulado pelo autor se trata de uma simples 

manifestação de desistência da lide.

5. Pois bem. O requerido fora devidamente intimado, deixando transcorrer 

o prazo sem manifestação.

6. Posto isto, HOMOLOGO a desistência e JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 200, parágrafo único e art. 

485, inciso VIII, do novel CPC.

7. Deixo de condenar em custas e honorários, vez que deferida à justiça 

gratuita.

8. Expeça-se o alvará para levantamento de eventuais valores 

depositados nos autos na conta informada pelo autor, comunicando a 

parte autora pessoalmente acerca da transferência na conta do seu 

patrono.

9. Após o trânsito em julgado arquivem-se com as baixas e anotações 

necessárias.

10. P. I. C.

11. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 301841 Nr: 22604-49.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAULEASING S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manuel Messias de Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PUBLICAÇÃO NO DJE DJE nº 9944, de 20/01/2017 e 

publicado no dia 23/01/2017, DEIXOU DE CONSTAR O NOME DO PATRONO 

DA PARTE AUTORA, MOTIVO PELO QUAL NESTA DATA PROCEDO SUA 

INTIMAÇÃO DA R.SENTENÇA DE FLS. 61, CUJO TEOR É: Vistos.1. 

Cuida-se de ação de Reintegração de Posse interposta por BANCO 

ITAULEASING S/A, em desfavor de MANUEL MESSIAS DE LIMA, ambos 

qualificados, requerendo a apreensão do bem descrito nos autos.2. Fora 

intimado o patrono do autor para que efetuasse o depósito da diligência do 

senhor Oficial de Justiça.3. Em razão da sua inércia, expediu-se carta de 

intimação pessoal do autor pelo correio para que a autora desse o 

cumprimento na determinação sob pena de extinção.4. Compulsando os 

autos, verifico que a parte autora, mesmo intimada pessoalmente a dar o 

devido impulso processual, não manifestou ou tomou as providências 

cabíveis nos autos, não podendo o feito ficar aguardando indefinidamente 

a sua manifestação.5. Assim, tendo em vista a desídia da parte autora, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.6. Recolham-se eventuais 

mandados expedidos.7. Custas processuais pagas na distribuição, deixo 

de condenar em honorários por insubsistir contenciosidade.8. Observadas 

as formalidades legais, arquivem-se os autos.9. P. I. C.10. Às 

providências.
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